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“Toda adversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente.” 

 

(Napoleon Hill)  



 

RESUMO 

 

 

 A utilização de dispositivos móveis tem gerado grande impacto na vida de milhões de 

pessoas. Considerado um computador de bolso e com acesso a milhões de aplicativos, sua 

principal característica é a quebra da limitação da mobilidade, podendo acompanhar o seu 

usuário 24 horas por dia em qualquer lugar. Com isso, tais dispositivos agregam grande valor 

no cotidiano de seus usuários, inclusive na área de saúde. Porém, nem todas as unidades 

públicas de saúde possuem o auxílio dessas aplicações, resultando na falta de suporte no seu 

dia a dia. Essas aplicações podem, inclusive, auxiliar um profissional de saúde no diagnóstico 

de uma doença pouco conhecida, como a Cardiomiopatia Periparto. O objetivo dessa 

monografia é propor uma solução que automatiza um protocolo de diagnóstico de doenças, a 

começar pela cardiomiopatia periparto, uma doença silenciosa que pode levar mulheres a óbito, 

através da implementação de um aplicativo móvel acessível, baseado em uma árvore de decisão. 

O público alvo de tal aplicativo é somente profissionais de saúde que possuam o código do 

Conselho Regional de Medicina (CRM), com o objetivo de auxiliá-los no diagnóstico de 

doenças. Testes foram realizados para obter a melhor experiência do usuário ao utilizar o 

aplicativo e por meio dos testes, foram recolhidos feedbacks para tornar o diagnóstico o mais 

eficaz possível. Em sua primeira versão, o principal objetivo do aplicativo de servir de auxílio 

para o profissional de saúde na tomada de decisão, no escopo da cardiomiopatia periparto, foi 

alcançado e, assim, abrindo portas para os próximos passos do projeto, possibilitando o suporte 

à novas doenças. 

 

Palavras-chave: Aplicativo móvel. Profissional da saúde. Diagnóstico. Árvore de decisão. 

 



 

ABSTRACT 

 

  

The use of mobile devices has been generating a significant impact on the lives of 

millions of people. A mobile device has access to millions of applications. Its main 

characteristic is overcoming the mobility limitation and accompanying its user 24 hours a day 

anywhere. As a result, those devices add significant value to their users' daily lives, including 

in the medical field. However, not all public health units have the aid of these applications, 

resulting in a lack of support in their daily lives. These applications can even assist a health 

professional in diagnosing a little-known disease, such as Peripartum Cardiomyopathy. So, we 

have an objective to develop a mobile device application used to support the diagnosis of 

peripartum cardiomyopathy, a silent disease that can lead women to death, by implementing an 

accessible mobile application based on a decision tree. The target audience of such an 

application is only health professionals who have the certification of Conselho Regional de 

Medicina (CRM) to assist them in diagnosing diseases. We carried our tests out to obtain the 

best user experience while using the application. We evaluated the application involving health 

professional’s feedback. In its first version, the main objective of the application: to assist health 

professionals in decision making within the scope of peripartum cardiomyopathy, was achieved 

and, thus, opening doors to the next steps of the project, enabling support of new diseases. 

 

Keywords: Mobile device. Health professional. Diagnosis. Decision tree.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTO E MOTIVAÇÃO 

 

A rotina diária de um profissional da saúde tem se tornado cada vez mais sobrecarregada 

e o tempo cada vez mais escasso para a realização de tantas atividades, o que acaba por resultar 

no atraso dos atendimentos em consultas e, consequentemente, gerando filas enormes como se 

constata em muitos hospitais.  

A quantidade de consultas em hospitais vem aumentando à medida que a população 

cresce e, com isso, surge a necessidade de um apoio tecnológico para auxiliar a rotina dos 

profissionais da saúde de modo a agilizar e facilitar as suas tomadas de decisões em suas 

atividades diárias. Essa agilidade se faz mais necessária ainda em casos de doenças não comuns. 

Tomemos como exemplo hipotético um profissional da saúde que se depara com uma situação 

em que a paciente se queixa de sintomas de uma doença pouco conhecida e de grande risco, 

como, por exemplo, a Cardiomiopatia Periparto (MUNIZ, 2012). Essa doença é rara e, 

normalmente, atinge mulheres no seu período periparto, ou seja, é o período logo após o 

nascimento do bebê. Período no qual ocorre a fase de readaptação no corpo da mulher que tem 

início logo após o parto, podendo ser fatal. Se o profissional da saúde possuir um aplicativo que 

lhe auxilie em suas consultas por meio de um fluxo de decisão elaborado por outros 

profissionais da saúde mais experientes, o seu tempo de atendimento poderia ser reduzido, 

trazendo um diagnóstico mais rápido e efetivo ao paciente. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Esse projeto de aplicação é uma continuação do artigo de pesquisa (OLIVEIRA, Allana 

et al., 2019), que teve como foco principal de pesquisa a doença Cardiomiopatia Periparto. 

Diferentemente da proposta anterior, nosso objetivo nesta monografia não é voltado somente 

para uma doença específica, mas sim desenvolver uma aplicação móvel híbrida que auxilie os 

profissionais de saúde na tomada de decisão em seu cotidiano, de modo a torná-lo mais eficaz, 

através de uma árvore de decisão. Em outras palavras, a partir de uma série de perguntas e 

respostas o usuário será instruído para tomar a sua decisão. Entretanto, essa versão abrange 

somente o escopo da Cardiomiopatia Periparto, devido à não priorização do levantamento de 

árvores de decisão referentes a outras doenças. 
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Além disso, o aplicativo serve para propagação de conhecimentos técnicos, como 

sintomas, fatores de risco, tratamento, dentre outros. Por fim, cada consulta será persistida em 

um banco de dados para embasar pesquisas futuras para identificação de possíveis polos de 

doenças no Brasil. A intenção é disponibilizar tal aplicativo nas plataformas Play Store e Apple 

Store no final do ano de 2021. 

 

1.3 ESTRUTURA DA MONOGRAFIA 

 

A estrutura deste trabalho está organizada em capítulos. Sendo o primeiro a introdução, 

onde é apresentado o contexto e a motivação do trabalho, o objetivo a ser atingido e a estrutura 

da monografia. Em seguida, o Capítulo 2 apresenta o referencial teórico que apresenta os 

conceitos abordados na monografia, sendo estes dispositivos móveis e árvore de decisão. No 

Capítulo 3 é introduzido os requisitos do sistema e é feito a análise da metodologia a ser 

utilizada no desenvolvimento do projeto e das ferramentas escolhidas para o desenvolvimento 

do aplicativo. O capítulo 4 faz a análise de requisitos do sistema, definindo os requisitos 

funcionais e não-funcionais do aplicativo, descreve os casos de uso do aplicativo e seus cenários 

de uso e, por fim, apresenta a modelagem do sistema descrevendo os diagramas. No capítulo 6 

é apresentado as telas implementadas no aplicativo e suas funcionalidades e também os 

resultados das avaliações através dos testes com usuários. O Capítulo 5 refere à implementação 

do projeto definindo a arquitetura do sistema e a documentação da API definindo a API e o 

sistema de autenticação utilizado nela. O Capítulo 6 apresenta as funcionalidades do aplicativo, 

os requisitos funcionais e não-funcionais e a modelagem do trabalho. O Capítulo 7 faz as 

devidas considerações finais acerca do projeto.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Esse capítulo apresenta o referencial teórico que serve de base para a proposta deste 

trabalho. A Seção 2.1 descreve a Cardiomiopatia Periparto e traz um contexto sobre a doença 

e, além disso, é apresentado também a árvore de decisão utilizada para o desenvolvimento do 

banco de dados e do aplicativo. A Seção 2.2 descreve sobre os dispositivos móveis e suas 

características. A Seção 2.3 descreve alguns aplicativos da área da saúde onde foi possível fazer 

comparações e tirar ideias para o aplicativo desenvolvido. 

 

2.1 ÁRVORE DE DECISÃO PARA CARDIOMIOPATIA PERIPARTO 

 

Segundo Muniz et al. (2012), a Cardiomiopatia Periparto é uma condição rara e 

indefinida, que afeta, principalmente, mulheres de descendência africana, multíparas e com 

idade acima de 30 anos. A principal característica dessa doença é a insuficiência cardíaca 

materno no último mês de gestação ou em até cinco meses após o parto, período conhecido 

como puerpério. A disfunção ventricular pode ocorrer mesmo sem antecedente de cardiopatia 

e em mulheres previamente saudáveis. O diagnóstico é realizado com base em exames 

complementares, incluindo radiografia do tórax, eletrocardiograma e ecocardiograma. 

Entretanto, seus sintomas são muito similares aos da própria gestação, resultando em uma difícil 

identificação da doença. Além disso, não existe cura para essa doença, portanto, é preciso ser 

tratado com muito cuidado e com auxílio no diagnóstico para que possa ser tratado com rapidez 

e eficiência.  

Pensando na dificuldade de diagnosticar a doença e como otimizar esse processo, a 

aplicação do conceito de árvore de decisão pode ser uma possível solução. Árvore de decisão é 

uma ferramenta de suporte à tomada de decisão a partir da visualização de suas ramificações 

(possibilidades) e folhas (decisões). Dentre seus componentes, também chamados de nós, 

podemos citar: decisão, ou folha, o qual indica a execução de uma ação final do contexto; ação, 

a qual indica a execução de uma ação que não finaliza o contexto; e questão, ou ramificação, 

que indica uma possibilidade do contexto. Importante ressaltar que podem ser utilizadas em 

diversos contextos, desde uma conversa informal até o mapeamento de um algoritmo que 

auxilia na identificação de doenças. Em outras palavras, árvore de decisão é um mapa de 

possíveis resultados a partir de diferentes possibilidades. Sendo assim, permite a comparação 

entre possíveis ações baseadas nas variáveis relacionadas ao contexto da mesma como, por 

exemplo, custos, probabilidades e benefícios. Em parceria com especialistas do domínio, foi 
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desenvolvido a árvore de decisão a seguir, Figura 1, para diagnosticar a Cardiomiopatia 

Periparto. 

 

Figura 1 - Árvore de decisão da doença Cardiomiopatia Periparto. 

A Figura 1 representa a árvore de decisão elaborada para o aplicativo. Ela segue um 

fluxo de perguntas que são divididas em duas possibilidades, tais possibilidades podem ser 

decisões ou perguntas resultando em caminhos diferentes. O fluxo inicia-se de cima para baixo 

e, nesse caso, se a possibilidade cair numa negação, ela resulta em uma decisão, que finaliza o 

fluxo, caso contrário, o fluxo da árvore continua. 
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2.2 DISPOSITIVOS MÓVEIS 

 

 Cada vez mais o acesso à internet se dá por meio de tecnologias móveis. Segundo 

KEMP, Simon (2018), pouco mais de 5 bilhões de pessoas possuíam um aparelho celular, em 

que mais da metade eram smartphones. Em especial, no Brasil, 140 milhões de brasileiros 

possuíam smartphones, dos quais 60% o utilizavam como meio mais frequente de acesso à 

internet. 

 Com a possibilidade de acesso à internet pelo celular, os smartphones ganharam espaço 

no mercado. Apesar de terem telas pequenas, diferentes de um computador, eles são poderosos, 

pois neles é possível instalar aplicativos que ajudam a desenvolver boa parte das tarefas do dia 

a dia. A seguir é possível visualizar algumas características que fazem os dispositivos móveis 

serem tão poderosos. 

 

● Portabilidade: essa característica é definida como a capacidade de ser facilmente 

transportável. 

● Usabilidade: um dispositivo móvel pode ser utilizado por diferentes tipos de pessoas 

em diversos ambientes, tais ambientes dependem de fatores como característica do usuário, 

característica do ambiente e característica do dispositivo. 

● Funcionalidade: em geral, as aplicações móveis tem duas categorias, as 

independentes, que executam sem contato com outro usuário ou sistema, como relógio e 

calculadora. E os dependentes, que precisam se conectar a outros usuários ou sistemas, como o 

GPS e correio eletrônico. 

● Conectividade: principal característica dos smartphones, possibilidade de se conectar 

à internet de diferentes lugares a qualquer momento. 

 

Tendo em vista a importância dos dispositivos móveis, é possível destacar o uso dos 

dispositivos móveis como uma revolução tecnológica de grande impacto, inclusive na área da 

saúde, pois permite a facilidade de acesso às informações, em qualquer lugar e hora, e a 

possibilidade de permanecerem conectados e atualizados, fatores que são muito importantes 

para profissionais de saúde. O aumento do uso dos dispositivos móveis pode ser pelo fato dos 

profissionais de saúde estarem começando a reconhecer o impacto positivo que os aplicativos 

móveis de smartphones podem ter na segurança dos dados do paciente, nos resultados e na 

eficiência do sistema (Choi et al., 2011). Esse impacto já é bem notório nos setores de saúde, 
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uma vez que é possível identificar a aproximação das aplicações móveis nas consultas do dia a 

dia de um médico. Os aplicativos médicos têm um enorme potencial para melhorar a prática, 

fornecendo uma visão geral rápida, abrangente e atualizada das diretrizes clínicas atuais, o que 

poderia auxiliar na tomada de decisões dos médicos e mudar a forma como a saúde é fornecida 

no futuro (Boulos et al., 2011). 

 

2.3 API – APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE 

 

 Visando o aumento de desempenho, no que se refere ao tempo de resposta e 

armazenamento de dados do aplicativo, foi decidido a separação da responsabilidade de 

processamento e armazenamento de dados do mesmo. Sendo assim, o aplicativo é responsável 

pela interface que interage com o usuário e se comunica com uma aplicação externa que é 

responsável por processar os dados. No escopo desta monografia foi definido que tal aplicação 

externa seria uma API integrada a um banco de dados SQL Server para o armazenamento dos 

dados. 

A sigla API deriva da expressão inglesa Application Programming Interface que, 

traduzida para o português, pode ser compreendida como uma interface de programação de 

aplicação. Basicamente, API é um conjunto de normas que possibilita a comunicação entre 

plataformas através de uma série de padrões e protocolos. Em outras palavras, permitem que 

desenvolvedores possam criar novos softwares capazes de se comunicar com outras 

plataformas, como por exemplo aplicativos móveis. 

A função de uma API é, basicamente, facilitar e simplificar o trabalho de 

desenvolvedores através da exposição de processamento de recursos, além de oferecer um 

padrão para criação de novas plataformas. É importante ressaltar que recursos, nesse cenário, 

são dados e processos do contexto da aplicação, como por exemplo a resposta de uma questão 

do questionário para diagnóstico de uma doença via árvore de decisão. Com isso, não é 

necessário a criação de códigos personalizados para cada nova função que um programa for 

executar, o que simplifica a criação de aplicativos, softwares e plataformas em geral. Além 

disso, também é de sua responsabilidade implementar mecanismos de segurança capazes de 

bloquear acesso e permissões a dados. 
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2.4 TRABALHOS RELACIONADOS 

 

Neste tópico são descritos alguns aplicativos que foram comparados com o aplicativo 

desenvolvido. Além das telas e funcionalidades, é possível visualizar algumas vantagens e 

desvantagens de cada aplicativo estudado. 

O Cardiograph é um aplicativo que mede a frequência cardíaca com eficiência, podendo 

auxiliar no diagnóstico médico (Cardiograph, 2011). Os dados obtidos na avaliação do paciente 

são armazenados em um banco de dados para análises futuras. A grande vantagem desse 

aplicativo é que ele funciona no modo offline, e o HealthSup ainda não possui suporte para isso. 

A Figura 2 exibe a tela principal do aplicativo Cardiograph. 

 

 

Figura 2 - Tela inicial do aplicativo Cardiograph. 

 

Outro aplicativo de estudo é o iClinic que é um aplicativo médico gratuito que serve de 

apoio para o gerenciamento das consultas médicas no dia a dia (MAYUMI, 2011). Uma 

funcionalidade interessante desse aplicativo é a agenda, nessa agenda, o usuário paciente 

consegue agendar uma consulta pelo próprio aplicativo e o usuário médico consegue verificar 

a disponibilidade de horários em seu aplicativo também. A confirmação por ambos as partes é 

possível através do próprio aplicativo, ou entrando em contato com o número de telefone 

disponível para contato. O principal objetivo desse aplicativo é fornecer um auxílio ao médico 

para gerenciar prontuários e gerenciar suas finanças. A principal característica deste aplicativo 

é o Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP), que permite o registro seguro de ações médicas. 

Uma desvantagem do aplicativo é que este não provê auxílio para a tomada de decisão ao 
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médico durante o diagnóstico do paciente. Por outro lado, o aplicativo possui armazenamento 

em nuvem, diferente do HealthSup que ainda não foi lançado. A Figura 3 exibe a tela principal 

do aplicativo iClinic. 

   

 

Figura 3 - Tela principal do aplicativo iClinic. 

 

Outro aplicativo analisado é o Dr. Consulta. Esse aplicativo é uma rede de centros 

médicos que permite o usuário ou paciente marcar consultas e exames. Ele também oferece 

informações profissionais do médico. Suas principais funcionalidades tratam-se de 

agendamento de consultas, oferecimento de históricos de consultas e visitas e gerenciamento 

financeiro entre médico e paciente. Uma característica muito importante desse aplicativo é que, 

atualmente, ele fornece serviços remotos, ou seja, é possível agendar uma consulta por 

videochamada. A Figura 4 exibe a tela principal do aplicativo descrito. 
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Figura 4 - Tela principal do aplicativo Dr. Consulta. 

 

Os aplicativos descritos anteriormente possuem funcionalidades de apoio tanto para o 

médico quanto para o paciente. O HealthSup, em primeiro momento, está integrado apenas para 

uso e apoio exclusivo ao médico, e funcionalidades como consultas online, implementada no 

aplicativo Dr. Consulta, são funcionalidades que podem ser pensadas futuramente para o 

HealthSup. Nota-se que esses aplicativos comparados são voltados mais para a gerência dos 

pacientes, ou seja, são voltados para o agendamento de consultas, atendimentos e exames e lida 

com a parte financeira também entre o médico e o paciente. O HealthSup, em sua versão atual, 

não lida com agendas ou marketing em suas funcionalidades, sua principal funcionalidade é 

lidar com um fluxo de decisão durante uma consulta, tornando o aplicativo exclusivo para 

médicos sem a interferência de ações do paciente.  
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3 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA 

 

 Para atingir os objetivos propostos e testar o aplicativo desenvolvido é preciso realizar 

toda uma análise de conceitos, métodos e requisitos. Este capítulo descreve como o estudo e a 

análise do projeto foram executados. No primeiro momento, é definido a metodologia utilizada 

ao longo do projeto e o seu impacto ao utilizá-lo. Após definir a metodologia é preciso já ir 

pensando nas telas a serem desenvolvidas, para isso, há muitas ferramentas que auxiliam esse 

processo de desenhar as telas como por exemplo, Adobe XD, que é um programa bem útil para 

o desenvolvimento de protótipos mobile. A seção 3.1 descreve os requisitos do sistema. A seção 

3.2 descreve a metodologia ágil utilizada no desenvolvimento do aplicativo. A seção 3.3 

descreve sobre a utilização do programa para a criação do protótipo do aplicativo. 

 

3.1 REQUISITOS DO SISTEMA 

 Como já mencionado, o objetivo deste trabalho é a construção de um software guiado 

pelo domínio para atender as necessidades do usuário. Para tal, o primeiro passo foi realizar o 

entendimento do domínio em questão. Com esse intuito, e com a colaboração do Dr. Mateus 

Teixeira, especialista no domínio da cardiologia da Universidade Federal Fluminense, diversas 

reuniões de entendimento foram realizadas. Dessa forma, foi possível entender de forma clara 

e coesa sobre o problema a ser resolvido e os cenários que seriam abordados. Como 

consequência, foi desenvolvido uma linguagem em comum, também conhecida como ubíqua, 

para que não houvesse falha na comunicação entre os membros da equipe e gerasse um 

entendimento errado sobre certa funcionalidade. Tal linguagem é comum entre os integrantes 

do time, e expressa o conhecimento dos especialistas de negócio para o modelo de domínio que 

servirá como base para o código fonte. A partir do momento onde houve o entendimento do 

cenário e dos problemas em que o aplicativo atuaria, foi iniciado o processo de levantamento 

de requisitos. Após a finalização deste processo, foi realizada uma reunião com os especialistas 

do domínio para a validação dos seus resultados. É importante ressaltar que durante o decorrer 

do desenvolvimento houve a entrada novos requisitos, que também foram validados com os 

especialistas do domínio. 
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3.2 APLICAÇÃO DE CONCEITOS DE METODOLOGIA ÁGIL NO PROCESSO DE 

DESENVOLVIMENTO 

 

O Manifesto Ágil ressalta o que mais tem valor para as metodologias ágeis, a 

importância de como saber lidar com pessoas, assim como ter o cliente colaborando para 

encontrar a melhor solução, entregar o software com qualidade e do que se adaptar às mudanças. 

Isto oculta parte das dificuldades dos processos, contratos, documentação e planejamento para 

o desenvolvimento de um software (FILHO, 2008). 

 De acordo com CLAYTON, Mike (2018), através de uma pesquisa realizada pelo 

Instituto PMI, 73% das organizações globais já utilizam os métodos ágeis para gerenciar seus 

projetos. Inclusive, os projetos geridos com essa abordagem são 28% mais bem-sucedidos do 

que aqueles conduzidos pelos meios tradicionais, segundo o relatório Agile Project Delivery 

Confidence, lançado em 2017 pela PwC. Dentre suas principais características, destacam-se: 

 

● Desenvolvimento incremental: o processo de desenvolvimento do produto é realizado 

de forma incremental. Ou seja, as funcionalidades e requisitos são quebrados em etapas 

de entregas, que são planejadas e priorizadas de acordo com o ciclo de trabalho da 

equipe. Evitando assim que a equipe técnica tenha de trabalhar em diferentes pontos da 

aplicação de forma paralela, tornando o desenvolvimento mais claro e focado em 

entregas. 

● Cooperação entre equipe técnica e especialistas do domínio: a interação entre a equipe 

técnica e os especialistas do domínio é constante, há um ciclo de feedback constante 

para validar que o entendimento, e consequentemente a implementação, das 

funcionalidades e requisitos estão de acordo com a expectativa do cliente. 

● Criação de valor progressiva e de acordo com as necessidades do cliente: devido às 

características citadas anteriormente, a criação de valor da aplicação é progressiva e de 

acordo com a necessidade do cliente. 

● Entregas rápidas e de alta qualidade: as entregas são resultado da implementação de 

uma funcionalidade e possuem sua estimativa de tempo embasado no ciclo de trabalho 

da equipe. Com isso há um ciclo de entrega contínua, de forma rápida e de alta 

qualidade. 

 

Tendo em vista os benefícios da implantação de uma metodologia ágil, foi decidido a 

aplicação do Scrum, que é um dos mais aplicados no mercado. Seu principal objetivo é otimizar 
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recursos materiais, humanos, financeiros e tempo. Para tanto, trabalha com equipes reduzidas, 

mas multifuncionais, dividindo as ações em ciclos, o que agrega eficiência e produtividade ao 

processo. Esses ciclos de atividades são denominados como sprint, onde cada uma possui um 

prazo, conhecido como Time Box, para ser executado. 

 Durante o decorrer das sprints foram realizadas diversas reuniões de acompanhamento 

e planejamento, conhecidas como cerimônias ou ritos, dentre as quais as seguintes foram 

aderidas: 

 

● Daily Scrum: reunião diária e rápida com a finalidade de alinhar com os integrantes do 

time sobre o que foi executado e o que é prioridade. Basicamente, cada integrante 

responde a 3 perguntas: “O que você fez ontem?”, “O que pretende fazer hoje?” e 

“Existe algum impedimento para alcançar sua meta?”. 

● Sprint Planning: o Planejamento da sprint compreende subconjuntos de itens do 

Product Backlog. Em outras palavras, priorizamos um determinado número de itens do 

backlog para serem entregues no sprint. 

● Sprint Retrospective: no último dia da sprint é realizada uma retrospectiva da mesma. 

O objetivo desta é analisar o trabalho realizado pela equipe, para poder avaliar a 

qualidade da sprint e criar um plano de ação para a próxima, visando corrigir possíveis 

erros. Ou seja, a retrospectiva tem como fundamento a melhoria contínua da execução 

da metodologia ágil. 

 

É importante ressaltar que apesar da equipe ser multifuncional, cada indivíduo possui 

um papel para que a aplicação da metodologia possa ser realizada, sendo esses: 

 

● Product Owner: tem como responsabilidade entender as funcionalidades e requisitos do 

produto. Além disso, também é responsável por construir, aperfeiçoar e manter o 

Backlog Product; e coordenar e gerenciar as cerimônias. Basicamente, ser a fonte de 

informações do projeto. 

● Scrum Master: possui um vasto conhecimento sobre a metodologia e estimula os demais 

integrantes a aderirem o projeto e os auxiliam para utilizar o Scrum do modo mais 

eficiente possível. 

● Time Scrum: formado pelos profissionais responsáveis pelo desenvolvimento do 

projeto. Esses possuem autonomia para trabalhar de modo proativo e não precisam de 

supervisão. 
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 Por fim, temos os chamados artefatos. Esses são documentos que tem como objetivo 

maximizar a transparência das informações chave de modo que todos tenham o mesmo 

entendimento dos artefatos. Dentre eles temos: 

 

● Product Backlog: lista ordenada de funcionalidades e requisitos, funcionais ou não 

funcionais, a serem implementadas no decorrer do projeto. 

● Sprint Backlog: funcionalidades e requisitos, funcionais ou não funcionais, que foram 

priorizadas para serem implementadas na sprint. 

● Definition of Done: documento que diz respeito aos critérios de aceitação de uma 

determinada entrega. Ou seja, para que uma entrega seja aceita ela precisa cumprir 

certos requisitos, que estão listados no documento de Definition of Done. 

 

3.3 PROCESSO DE VALIDAÇÃO DO CONCEITO 

 

 Visando a validação do conceito do aplicativo, foi desenvolvido um protótipo de teste 

através da interface Adobe XD. Essa interface é um aplicativo da Adobe Systems que ajuda os 

profissionais de design a organizar o fluxo de trabalho para criação de aplicativos móveis e 

desktop, englobando os passos desde a concepção do projeto até visualização de protótipos e o 

compartilhamento de tal protótipo tinha como objetivo ilustrar e descrever o fluxo de telas do 

aplicativo, através de modelos pré-configurados, do conceito inicial do aplicativo. Após a 

finalização do mesmo, foi realizada uma reunião com os especialistas do domínio para sua 

validação. A partir do momento em que foi aprovado, passou a servir como molde para a 

implementação das telas do aplicativo. 
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4 ANÁLISE DE SISTEMAS 

 

 Este capítulo traz a análise dos requisitos para o desenvolvimento do aplicativo. Esses 

requisitos traçam o caminho a ser seguido e servem como ponto de partida para começar a 

construção do estudo. Neste capítulo, a seção 4.1 define os requisitos funcionais do sistema. A 

seção 4.2 define os requisitos não-funcionais do sistema. A seção 4.3 descreve os casos de uso 

elaborados para essa versão do aplicativo e os cenários de uso. E a seção 4.4 apresenta a 

modelagem do sistema, definindo o diagrama de atividade e o modelo de entidade-

relacionamento. 

 

4.1 REQUISITOS FUNCIONAIS DO SISTEMA 

 Os requisitos funcionais são requisitos que devem ser atendidos no aplicativo para 

atingir os objetivos propostos. A Tabela 1 lista os requisitos funcionais definidos para o 

aplicativo desenvolvido. 

Tabela 1 - Requisitos Funcionais. 

 Descrição 

RF01 O sistema deve permitir o acesso dos usuários através do login e senha. 

RF02 O acesso do usuário deve conter um e-mail e uma senha. 

RF03 O sistema deve permitir que o usuário faça alterações em seus dados cadastrais. 

RF04 O sistema deve permitir ao usuário pesquisar por um paciente cadastrado através do 

código de registro. 

RF05 O sistema deve permitir que o usuário cadastre um paciente. 

RF06 O cadastro de paciente deve conter: nome, código de registro, cep, bairro e cidade. 

RF07 O sistema deve permitir que o usuário altere os dados de endereço do paciente. 

RF08 O sistema deve permitir que o usuário continue uma consulta em andamento. 

RF09 O sistema deve permitir que o usuário inicie uma nova consulta. 

RF10 O sistema deve permitir que o usuário se desconecte da conta. 

RF11 O sistema deve permitir que o usuário altere sua senha. 
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4.2 REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS DO SISTEMA 

 

 Os requisitos não-funcionais são requisitos que envolvem desempenho, usabilidade, 

segurança, disponibilidade e tecnologias envolvidas, ou seja, são requisitos que não interferem 

diretamente nas funcionalidades do sistema. A Tabela 2 apresenta os principais requisitos não-

funcionais definidos no desenvolvimento do aplicativo. 

 

Tabela 2 - Requisitos não-funcionais. 

 Requisito Descrição 

RNF01 Produto/Portabilidade O sistema deve ser executado nas plataformas Android e 

iOS. 

RNF02 Organizacional/ 

Implementação 

A linguagem específica deve ser Dart. 

RNF03 Organizacional/ 

Implementação 

O banco de dados deve ser desenvolvido no SQL Server. 

RNF04 Externo/Ético O aplicativo não deverá armazenar dados de paciente 

localmente, sendo estes redirecionados a um servidor 

externo. 

RNF05 Organizacional/ 

Implementação 

O aplicativo fará uso de um WebService na linguagem 

.NET para troca de informações entre sistema e servidor. 

RNF06 Produto/Usabilidade O aplicativo deve funcionar online. 

RNF07 Organização/ 

Implementação 

O aplicativo deve ser implementado em Flutter. 

 

 

4.3 CASOS DE USO 

 

 O diagrama de caso de uso em UML resume os detalhes dos usuários do sistema e as 

interações deles com as principais funcionalidades do sistema.  
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Figura 5 - Diagrama de casos de uso. 

 

A Figura 5 apresenta os casos de uso desenvolvidos no aplicativo. Ela descreve as 

principais funcionalidades que o usuário pode realizar. À esquerda da figura está o ator, o 

usuário do sistema, ligado às suas funcionalidades. Neste diagrama observa-se os principais 

casos de uso. Seguindo o seguinte cenário de uso, o usuário realiza a autenticação (UC1), 

representado na Tabela 3. Em seguida ele pode buscar por informações sobre a doença (UC2), 

representado na Tabela 4, pode cadastrar um paciente (UC3), representado na Tabela 5 ou pode 

buscar por um paciente (UC4), representado na Tabela 6. Caso busque por um paciente, o 

usuário pode alterar os dados do paciente (UC5), representado na Tabela 7, pode continuar uma 

consulta (UC6), representado na Tabela 8, ou pode cadastrar uma nova consulta (UC7), 

representado na Tabela 9. Partindo para a parte de configuração, o usuário pode alterar sua 

senha (UC8), representado na Tabela 10, pode também visualizar informações sobre o 

aplicativo (UC9), representado na Tabela 11, e se desconectar do aplicativo (UC10), 

representado na Tabela 12. 
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Tabela 3 - Caso de Uso da funcionalidade de Login. 

Caso de uso UC1 - Fazer login 

Ator primário Usuário (médico ou doutor) 

Fluxo principal 1. O usuário preenche e-mail do login. 

2. O usuário preenche senha do login. 

3. O usuário clica no botão de login. 

4. O sistema valida os dados do usuário. 

5. O sistema autentica o acesso do usuário. 

Fluxo alternativo 4.1 Campos e-mail vazio. 

    4.1.1 Sistema informa que o e-mail é invalido. 

4.2 E-mail ou senha incorretos. 

    4.2.1 Sistema informa que e-mail ou senha estão incorretos. 

 

 

Tabela 4 - Caso de uso da funcionalidade de buscar informações técnicas da doença 

Caso de uso UC2 - Buscar informações técnicas da doença 

Ator primário Usuário (médico ou doutor) 

Fluxo principal 1. O usuário clica no botão da doença desejada. 

2. Sistema exibe as informações técnicas da doença selecionada. 

 

 

Tabela 5 - Caso de uso da funcionalidade de cadastrar paciente. 

Caso de uso UC3 - Cadastrar paciente 

Ator primário Usuário (médico ou doutor) 

Fluxo principal 1. O usuário informa o nome do paciente. 

2. O usuário informa o código de registro do paciente. 

3. O usuário informa o CEP do endereço do paciente. 

4. O Sistema valida o CEP. 

5. O usuário clica no botão de cadastrar. 

6. O sistema valida dados do paciente. 

7. O sistema cadastra o paciente. 

Fluxo alternativo 4.1 CEP é inválido. 

    4.1.1 Sistema informa ao usuário que o CEP é inválido. 

6.2 Dados do paciente estão vazios. 

    6.2.1 Sistema informa que os dados são obrigatórios. 
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Tabela 6 - Caso de Uso da funcionalidade de buscar paciente. 

Caso de uso UC4 - Buscar paciente 

Ator primário Usuário (médico ou doutor) 

Fluxo principal 1. O usuário informa o registro do paciente. 

2. O usuário clica no botão de buscar paciente. 

3. Sistema valida registro do paciente. 

4. O Sistema exibe os dados do paciente ao usuário. 

Fluxo alternativo 3.1 Campo está vazio. 

    3.1.1 Sistema informa que o campo está incorreto. 

3.2 Registro do paciente não encontrado. 

    3.2.1 Sistema informa que o dado está incorreto. 

 

 

Tabela 7 - Caso de uso da funcionalidade de alterar dados do paciente. 

Caso de uso UC5 - Alterar dados do paciente 

Ator primário Usuário (médico ou doutor) 

Fluxo principal 1. O usuário informa o nome do paciente. 

2. O usuário informa o código de registro do paciente. 

3. O usuário informa o CEP do endereço do paciente. 

4. O Sistema valida o CEP. 

5. O usuário clica no botão de alterar os dados. 

6. O sistema valida dados do paciente. 

7. O sistema altera os dados do paciente. 

Fluxo alternativo 4.1 CEP é inválido. 

    4.1.1 Sistema informa ao usuário que o CEP é inválido. 

6.2 Dados do paciente estão vazios. 

    6.2.1 Sistema informa que os dados são obrigatórios. 

 

 

Tabela 8 - Caso de uso da funcionalidade de continuar consulta. 

Caso de uso UC6 - Continuar consulta 

Ator primário Usuário (médico ou doutor) 

Fluxo principal 1. O usuário clica na consulta que deseja continuar 

2. Sistema exibe a consulta na tela. 
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Tabela 9 - Caso de uso da funcionalidade de cadastrar nova consulta. 

Caso de uso UC7 - Cadastrar nova consulta 

Ator primário Usuário (médico ou doutor) 

Fluxo principal 1. O usuário clica no botão de nova consulta. 

2. O usuário clica no botão da doença desejada. 

3. Sistema inicia a consulta. 

4. Sistema exibe a consulta na tela. 

 

Tabela 10 - Caso de uso da funcionalidade de alterar senha. 

Caso de uso UC8 - Alterar senha 

Ator primário Usuário (médico ou doutor) 

Fluxo principal 1. O usuário informa o e-mail. 

2. O usuário informa a senha atual. 

3. O usuário informa a nova senha. 

4. O usuário informa novamente a nova senha para confirmação. 

5. O usuário clica no botão de alterar senha. 

6. O sistema valida os dados do usuário. 

7. O sistema altera a senha do usuário. 

Fluxo alternativo 6.1 Dados estão incorretos. 

    6.1.1 Sistema informa que dados estão incorretos. 

 

Tabela 11 - Caso de uso da funcionalidade de exibir detalhes do aplicativo. 

Caso de uso UC9 - Exibir detalhes do aplicativo 

Ator primário Usuário (médico ou doutor) 

Fluxo principal 1. O usuário clica na seção de configuração. 

2. O usuário clica no botão da doença desejada. 

3. Sistema exibe as informações técnicas da doença selecionada. 

 

Tabela 12 - Caso de uso da funcionalidade de desconectar o usuário. 

Caso de uso UC10 - Desconectar usuário 

Ator primário Usuário (médico ou doutor) 

Fluxo principal 1. O usuário clica no botão desconectar usuário. 

2. O sistema desconecta o usuário do aplicativo. 
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4.4 MODELAGEM 

 A modelagem do sistema é de suma importância para acompanhamento no fluxo de 

desenvolvimento do aplicativo. Este tópico apresenta alguns diagramas definidos ao longo do 

trabalho. A subseção 4.4.1 descreve sobre o diagrama de atividades e o fluxo de atividades 

desenvolvido para o aplicativo. A subseção 4.4.2 descreve o diagrama de entidade-

relacionamento e apresenta as tabelas que compõem o banco de dados do projeto. 

 

4.4.1 Diagrama de atividade 

 Os diagramas de atividades em UML são considerados diagramas de comportamento 

pois definem o que é necessário acontecer no sistema modelado. A Figura 5 mostra o fluxo de 

atividades do aplicativo. 

A Figura 6 a seguir define o fluxo de atividades do sistema. Ela tem início no círculo 

vazio que representa o evento de partida das atividades. Os retângulos representam as atividades 

que podem ser executadas ao longo dos cenários de uso. O losango define uma divisão de 

caminhos, ou seja, define diferentes possibilidades a seguir. O círculo preenchido define o fim 

de uma sequência de atividade. Observando-se a mesma sequência de interação descrita nos 

casos de uso, após o evento de partida, se o usuário possui conexão com internet, ele prossegue 

para a próxima atividade que é dividida em 3 outros caminhos. O usuário pode optar por navegar 

pelas abas de pacientes, doenças ou configurações. Na aba de pacientes, o usuário pode escolher 

cadastrar um paciente ou buscar por um paciente, se optar por cadastrar um novo paciente ele 

segue pelo processo de preencher dados do paciente e verificação do CEP, caso contrário, ele 

busca pelo paciente e visualiza suas informações. Em seguida, ainda na aba de pacientes e na 

tela de perfil do paciente, o usuário pode editar os dados do paciente, continuar uma consulta 

já cadastrada e não finalizada ou pode cadastrar uma nova consulta. Se optar por alterar os 

dados do paciente, o usuário fornece os dados do novo CEP do paciente e altera os dados, se 

optar por continuar uma consulta, o usuário continua sua consulta com o paciente e a consulta 

é finalizada, e se o usuário opta por cadastrar uma nova doença, ele escolhe a doença, realiza a 

consulta e finaliza o processo. Na aba de doenças, o usuário só tem uma escolha a fazer, que é 

selecionar a doença desejada e obter novas informações sobre ela. Na aba de configurações, o 

usuário pode alterar sua senha, visualizar informações sobre o aplicativo e se desconectar do 

aplicativo. 
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Figura 6 - Diagrama de atividades. 
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4.4.2 Diagrama de Entidade-Relacionamento 

 

 Diagrama de entidade-relacionamento é um modelo conceitual para descrever entidades 

e seus atributos e como elas se relacionam entre si num banco de dados relacional. Durante o 

desenvolvimento da API, que é responsável por processar e armazenar os dados, foi necessário 

estudar a estrutura dos dados para que fosse possível compreender diversas doenças de uma 

forma dinâmica. Sendo assim, foi desenvolvido um modelo que é capaz de armazenar 

abstrações de árvores de decisões para que a API possa entender sobre, e processar o dado 

corretamente, possibilitando o suporte à tomada de decisão de diversas doenças. Tal modelo 

possui os seguintes componentes: 

 

● Patient: abstração do paciente. 

● Doctor: abstração do médico. 

● User Health Sup: abstração de um usuário do sistema. 

● Health Sup Agent: abstração da aplicação que está acessando os dados. 

● Address: endereços dos pacientes cadastrados. 

● Medical Appointment: abstração da consulta. 

● Medical Appointment Status: indica o status da consulta. 

● Medical Appointment Movement: abstrações das ramificações que a consulta passou. 

● Disease: doenças que o aplicativo fornece suporte para a tomada de decisão. 

● Decision Tree: abstração da árvore de decisão de determinada doença.  

● Decision: decisões presentes nas árvores de decisão. 

● Action: ações presentes nas árvores de decisão. 

● Question: questões presentes nas árvores de decisão. 

● Question Type: indica se a pergunta possui uma única resposta ou um conjunto de 

respostas. 

● Node Type: abstração dos tipos de nós presentes na árvore de decisão.  

● Node: abstração de um nó de uma árvore de decisão. 

● Decision Tree Rules: abstração das ramificações de um nó. Ou seja, qual nó é 

subsequente a partir de determinada possibilidade. 

● Possible Answer: abstração de uma possibilidade de resposta para uma pergunta. 

● Possible Answer Group: abstração de um conjunto de possíveis respostas. 
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● Question Possible Answer: relaciona uma questão a uma possível resposta. 

● Answer: resposta do usuário a uma determinada pergunta. 

 A Figura 7 ilustra os componentes, explicados anteriormente, e o relacionamento entre 

si: 

 

Figura 7 - Diagrama de Entidade-Relacionamento.  
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5 IMPLEMENTAÇÃO 

 

 Neste capítulo é descrito sobre a seleção das plataformas e ferramentas escolhidas para 

o desenvolvimento do aplicativo. A implementação do aplicativo está dividida em duas partes, 

a API, que é responsável pelo processamento, armazenamento e segurança dos dados, e o 

aplicativo em si, que é responsável pela interface, comunicação e gerenciamento dos dados na 

aplicação. A seção 5.1 descreve a seleção das plataformas e ferramentas utilizadas no 

desenvolvimento do aplicativo. A seção 5.2 descreve como foi implementado a API e seu 

sistema de autenticação e segurança. A seção 5.3 define a arquitetura utilizada na aplicação, 

tanto na API quanto no aplicativo. A seção 5.4 descreve os padrões de projetos que foram 

necessários para se obter um bom desempenho no desenvolvimento do aplicativo. E a seção 5.5 

descreve sobre os frameworks e bibliotecas utilizadas nas aplicações a fim de adotar boas 

práticas de desenvolvimento trazendo bons resultados. 

 

5.1 SELEÇÃO DAS PLATAFORMAS E FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTO  

 

Para a implementação do aplicativo foi utilizado o Flutter, um framework para 

desenvolvimento híbrido de aplicativos criado e sustentado pela Google. Isso porque, após a 

realização de um estudo sobre ferramentas utilizadas no mercado, foi possível chegar à 

conclusão de que tal framework provê os seguintes benefícios, e por isso será escolhida para o 

desenvolvimento do aplicativo: 

 

● Desenvolvimento rápido e multiplataforma: um dos principais benefícios do Flutter é o 

desenvolvimento híbrido de aplicativos a partir de uma única base de código. Em outras 

palavras, possibilita o uso da mesma base de códigos para sistemas Android e iOS. Com 

isso, o desenvolvimento se torna muito mais simples e rápido. 

● Simplicidade: o aprendizado para integração com o Flutter é simples e rápido. 

● Compatibilidade: devido ao fato de que os widgets são parte do aplicativo, e não do 

sistema operacional do aparelho móvel, o risco de problemas de compatibilidade com 

atualizações e diferentes versões dos sistemas operacionais são eliminados. 

● Suporte da Google: o Flutter possui um suporte oficial da Google. Ou seja, além da 

qualidade garantida na aplicação, a documentação está sempre atualizada e com todas 

as informações necessárias. 



38 
 

● Alto desempenho: devido ao fato de que os widgets são parte do aplicativo, e não do 

sistema operacional do aparelho móvel, os aplicativos desenvolvidos com o uso do 

Flutter são muito mais rápidos, garantindo uma excelente experiência ao usuário e 

funcionando quase como um aplicativo nativo. 

 

 Já para a aplicação responsável por realizar o processamento e armazenamento dos 

dados, foi decidido a implementação de uma API em Asp.NetCore. Isso porque, após a 

realização de um estudo sobre ferramentas utilizadas no mercado, foi possível chegar à 

conclusão de que tal linguagem provê os seguintes benefícios, e por isso foi escolhida para o 

desenvolvimento da API: 

 

● Possui uma boa documentação: a Microsoft disponibiliza uma boa documentação e 

materiais como tutoriais, tudo centralizado no portal Microsoft Docs. 

● Variedade de cursos e tutoriais: é possível o acesso a cursos sobre a linguagem, em 

português ou em inglês, em diversos sites. 

● Experiência na linguagem: um dos membros da equipe já possui uma certa experiência 

na linguagem. 

 

 Além disso, foi utilizado o GitHub visando o versionamento e controle de qualidade do 

código, tanto da API quanto do aplicativo. Com isso, a cada nova funcionalidade é criado um 

Pull Request na ferramenta, para que os demais integrantes do time possam avaliar a 

necessidade e qualidade do código implementado. Somente com a aprovação do time a 

funcionalidade é adicionada. 

 Por fim, foi decidido que a API seria integrada a um banco de dados SQL Server para 

armazenamento de dados. Isso porque ambos os alunos já possuem certa familiaridade, 

inclusive profissional, com a ferramenta. 
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5.2 SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO IMPLEMENTADO NA API 

 

Foi implementado um mecanismo de segurança por meio do Bearer authentication, 

também conhecido como token authentication, que é um esquema para autenticação HTTP 

(RFC 6750) a partir da identificação de recursos protegidos por um OAuth2 (“OAuth 2.0”, 

OAuth, 2012). Esse, por sua vez, é um framework de segurança que descreve como permitir o 

acesso limitado aos dados dos usuários em um client, via protocolo HTTP.  

Para gerir suas responsabilidades, o Bearer é acompanhado por um JSON Web Token 

(JWT), um padrão aberto, definido pela RFC 7519, que estabelece uma maneira compactada 

para transmitir um objeto JSON garantindo a segurança das informações e é utilizado para 

trafegar dados de autenticação entre dois clientes. Entre as principais característica do JWT, 

podemos citar: 

 

● Oferecem uma maneira estruturada e stateless de guardar informações de autorização 

de um usuário. 

● Permite que a aplicação client guarde as permissões do usuário. 

● Podem ser encriptados e cryptographically signed para evitar adulterações. 

● Podem escalar horizontalmente. 

● Possibilita criar serviços verdadeiramente RESTful. 

● Expiração interna. 

● São independentes. 

 

Por fim, um token JWT é composto por 3 seções: 

 

● Header: JSON que possui informações sobre o tipo de token e o algoritmo de 

criptografia utilizado. 

● Payload: Também é um objeto JSON, mas que contém as Claims do usuário. Elas são 

classificadas em três tipos:  

○ Reserved: Atributos reservados pela JWT que são utilizados na validação do 

Token. Listados na RFC 7519 - Section 4.1. 

○  Public: Informações que serão utilizadas na aplicação para autorizar os recursos 

que o usuário tem acesso. 

○ Private: Usadas para compartilhar informações entre aplicações. 
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● Signature: Para criar a assinatura precisa codificar o Header e o Payload em base64, 

uma senha e utilizar o algoritmo de criptografia especificado no Header, após isso 

deverá assinar com a chave de criptografia. 

 

5.3 SISTEMA DE SEGURANÇA DE ACESSO À SENHA IMPLEMENTADO NA API 

  

 Em prol da segurança de acesso às senhas foi implementado um mecanismo de 

criptografia nesses dados. Foi realizado um estudo para utilizar o MD5 (Message-Digest 

algorithm 5), algoritmo de hash de 128 bits unidirecional desenvolvido pela RSA Data Security, 

Inc, descrito na RFC 1321, usado por softwares com protocolo ponto-a-ponto (P2P), verificação 

de integridade e logins. Em outras palavras, o método consiste na criação de um valor hash de 

128 bits a partir de uma mensagem, de tamanho qualquer, que não pode ser identificada. Esse 

valor é armazenado no banco de dados e utilizado posteriormente para comparação em futuras 

tentativas de autenticação.  

 

5.4 DEFINIÇÃO DA ARQUITETURA DAS APLICAÇÕES 

 

 Para a obtenção de qualidade no processo de desenvolvimento de software, a adoção de 

boas práticas é um fator determinante. Definir a arquitetura nada mais é do que definir um 

padrão para o projeto, considerado como uma das boas práticas.  Embora o padrão não 

especifique a quantidade e os tipos de camadas, a maioria segue a seguinte organização: 

apresentação, negócios, persistência e banco de dados. Tendo em vista a experiência dos 

integrantes da equipe, definimos que seria implementado uma arquitetura em camadas 

(SZALAI, Anderson. Padrões De Projeto – Arquitetura Em Camadas). Arquitetura em camadas 

é um dos padrões arquitetônicos mais usados para desenvolvimento de software. Em sistemas 

que seguem esse padrão, as classes são organizadas em módulos de maior tamanho, chamados 

de camadas. As camadas são dispostas de forma hierárquica, assim, uma camada somente pode 

usar serviços — isto é, chamar métodos, instanciar objetos, estender classes, etc. — da camada 

imediatamente inferior. A implementação da arquitetura em camadas nos traz diversas 

vantagens, como por exemplo: 

 

● Mais facilidade na manutenção do sistema. 

● Particiona a complexidade envolvida no desenvolvimento de um sistema em 

componentes menores (as camadas). 
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● Organiza e restringe as dependências entre essas camadas. Como foi dito, a camada N 

somente pode usar serviços da camada N-1. Isso ajuda no entendimento, manutenção e 

evolução de um sistema. Com isso a reutilização e/ou substituição de uma camada fica 

mais fácil para o desenvolvedor. 

● O conceito da arquitetura em camadas é fácil de aprender e de implementar. 

 

5.4.1 Camadas implementadas na API 

 

Esta subseção lista e descreve as responsabilidades e componentes de cada camada 

implementada na API. No que se refere à arquitetura da API, foi determinada a utilização de 5 

camadas. Sendo essas:  

 

● Camada de apresentação: nesta camada encontram-se os seguintes componentes: 

○ Controllers: classes responsáveis pela exposição dos serviços providos pela 

aplicação. 

● Camada de aplicação: nesta camada encontram-se os seguintes componentes: 

○ Data Contracts: representam os contratos da aplicação. Basicamente, as 

informações requisitadas para realizar determinada operação e as informações 

resultantes de tal. 

○ Mappers: responsáveis por mapear as informações de uma entidade para um 

contrato. 

○ Application Services: serviços simples que realizam o orquestramento de 

chamadas para o processamento de dados. Importante ressaltar que esses não 

entendem de regra de negócio. 

○ Validators: responsáveis por realizar a validação dos dados de entrada de uma 

operação. 

● Camada de domínio: nesta camada encontram-se os seguintes componentes: 

○ Entities/Enums: abstração de um modelo de domínio. 

○ Domain Services: serviços que são responsáveis pelo processamento de dados e 

aplicação das regras de negócio. 

○ Repositories - somente abstração: contrato dos repositórios da aplicação. 

● Camada de infraestrutura: nesta camada encontram-se os seguintes componentes: 
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○ CrossCutting: responsável por armazenar valores de configuração gerais da 

aplicação, como por exemplo número máximo de recursos listados por operação; 

e o injetor de dependências. 

○ Data: responsável por implementar os repositórios e realizar o mapeamento do 

retorno do banco de dados para as entidades. 

○ Infrastructure Services: responsável por realizar operações ligados à 

infraestrutura da aplicação, como por exemplo autenticação e logs. 

● Camada de teste: nesta camada encontram-se os componentes de testes, 

independentemente de sua categoria, da aplicação. 
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Figura 8 - Camadas da aplicação, seus componentes e relação entre si. Fonte: Próprios 

autores. 

 

A Figura 8 representa a estrutura utilizada na implementação da API. Em ordem 

cronológica do fluxo de processamento de uma requisição, temos, primeiramente, a camada de 

apresentação, tal qual é responsável por expor os serviços providos pela aplicação. Em seguida, 
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temos a camada de aplicação, que é responsável por tratar os dados de entrada, sem entender 

das regras de negócio, e orquestrar as chamadas para o processamento de dados. Logo após 

temos a camada de domínio, onde há a abstração do domínio da aplicação, ou seja, é nessa 

camada onde encontram-se as regras de negócio. É importante ressaltar que existe uma ampla 

discussão na comunidade de desenvolvimento sobre qual camada, de aplicação ou de domínio, 

deve ser responsável pelo entendimento das regras de negócio em aplicações com arquiteturas 

similares. No entendimento da equipe, ambas as abordagens estão corretas, entretanto foi 

definido que a camada de domínio seria responsável pelo entendimento das regras de negócio, 

pois é nela onde há abstração do domínio em si e as regras de negócio seriam parte do mesmo. 

Seguidamente, temos a camada de infraestrutura, que disponibiliza os recursos necessários para 

o funcionamento da aplicação. Por fim temos a camada de teste, onde encontram-se os testes 

da aplicação. 

 

5.4.2 Camadas implementadas no aplicativo móvel 

 

Esta subseção descreve as responsabilidades e componentes das camadas 

implementadas no aplicativo móvel. No que se refere à arquitetura do aplicativo, foi 

determinada a utilização de 3 camadas. Sendo essas: 

 

● Camada de apresentação: é a camada responsável pela apresentação e controle das telas 

de navegação do aplicativo. 

● Camada de negócio ou serviço: é a camada referente à implementação das regras de 

negócio, dos casos de uso, das entidades do aplicativo e das classes abstratas. 

● Camada de persistência ou de dados: é a camada responsável pelo armazenamento e 

recuperação dos dados requisitados. Essa camada implementa as abstrações da camada 

de serviço e mapeia os dados obtidos de banco de dados externos. 
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Figura 9 - Camadas do desenvolvimento do aplicativo. Fonte: Próprios autores. 

 

A Figura 9 representa a estrutura utilizada na implementação do aplicativo. Na camada 

de apresentação temos as pages, que fazem o gerenciamento das widgets, temos as widgets que 

são as implementações das telas em si e temos o BloC, que é o padrão utilizado na arquitetura 

do aplicativo, ele serve como um suporte lógico da camada de apresentação. A camada de 

domínio ou de serviços é responsável pela criação das entidades do aplicativo, das abstrações 

do repositório e dos casos de uso. E por fim, não menos importante, temos a camada de dados 

que é responsável pela implementação das abstrações, pelo mapeamento dos dados através dos 

models e comunicação com a API. 

 A camada de apresentação é responsável pela exibição das telas para o usuário, pelas 

ações executadas pelo usuário no aplicativo e por gerenciar essas ações ou requisições para a 

camada de negócios ou domínio através do BloC. É o BloC que gerencia essas ações, que 

chamamos de eventos, e envia as requisições para a camada seguinte. A camada de domínio 
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recebe essas requisições e as envia para a camada de dados, ou seja, esta camada é usada para 

a comunicação entre a camada de apresentação e a camada de acesso a dados. A camada de 

dados, como mencionado no parágrafo anterior, é responsável pela comunicação com a API, 

ou seja, essa camada mapeia as requisições recebidas da camada anterior para o formato 

adequado para a API e, através de requisições HTTP com os dados inseridos no body da 

requisição HTTP, os dados são enviados para a API. Para o envio das requisições HTTP, antes, 

ainda há o processo de configuração da string URL a ser enviada junto com a requisição. Além 

das informações básicas necessárias em uma URL, é preciso inserir no header o token JWT 

para autenticação do acesso a API. Após o processamento dos dados na API, os dados podem 

ser retornados a aplicação no formato json, que são mapeados e enviados para a camada de 

domínio e depois camada de apresentação novamente para exibição dos dados, ou vazio. Vale 

mencionar que apenas a camada de dados é responsável pela comunicação com o banco de 

dados, tanto local quanto remoto. 

 

5.5 PADRÕES DE PROJETO 

 

 Padrões de projeto são soluções típicas para problemas comuns em projetos de software. 

Segundo o modelo da Gangue dos Quatro, Gang of Four (ou GoF), cada padrão possui quatro 

elementos essenciais: nome, problema, solução e consequências. 

O nome é a maneira de descrever o problema, sua solução e as consequências em poucas 

palavras. O problema descreve quando o padrão deve ser aplicado, definindo os problemas que 

podem ser solucionados e seus contextos. Já a solução descreve os elementos que compõem a 

modelagem, seus relacionamentos e responsabilidades. É importante ressaltar que essa não 

descreve uma modelagem ou implementação concreta, mas sim uma solução genérica; por fim 

as consequências são os resultados e riscos assumidos através da implementação do padrão. 

Com isso é possível avaliar os custos e benefícios da solução. 

 

5.5.1 Adesão de padrões de projeto na API 

 

Como já abordado anteriormente, a adesão de padrões de projeto ajuda a resolver 

diversos problemas. No que se diz respeito à API, foram implementados os seguintes padrões: 

 

● Data Access Object - DAO: resumidamente, o padrão DAO é responsável por prover 

uma interface que abstrai o acesso a dados. Ou seja, encapsula o acesso aos dados, de 
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forma que as demais classes não precisam saber sobre isso. É importante ressaltar que 

as classes DAO são responsáveis somente pela lógica de persistência de dados. Sendo 

assim, essas não devem conhecer regras de negócio. 

● Unit of Work: prevê a centralização das transações e em alguns casos até dos repositórios 

em um único ponto. Seu principal objetivo é garantir a transação entre todos os 

repositórios de forma uniforme. De acordo com Martin Fowler (FOWLER, Martin. 

Patterns of Enterprise Application Architecture. Unity of Work, p. 184. 2002), "mantém 

uma lista de objetos afetados por uma transação, coordena a escrita de mudanças e trata 

possíveis problemas de concorrência”. Ou seja, ele se resume em um orquestrador que 

gerencia a escrita de dados. 

● Dependency injection: uma dependência é qualquer objeto exigido por outro objeto. 

Quando a dependência é para com uma implementação, temos um cenário onde temos 

os seguintes problemas: para substituir a dependência por uma implementação diferente, 

a classe que possui a dependência deve ser modificada; se a dependência possuir outras 

dependências, elas deverão ser configuradas pela classe. Em um projeto grande com 

várias classes dependendo da dependência, o código de configuração fica pulverizado 

por todo o aplicativo, ou seja, a testabilidade fica comprometida. Tal problema é tratado 

da seguinte forma: 

 

○ O uso de uma interface ou classe base para abstrair a implementação da 

dependência. 

○ Registrando a dependência em um contêiner de serviço. O Asp.NetCore fornece 

um contêiner de serviço interno, o IServiceProvider. Os serviços são registrados 

no método Startup.ConfigureServices do aplicativo. 

○ Injeção do serviço no construtor da classe na qual ele é usado. A estrutura 

assume a responsabilidade de criar uma instância da dependência e de descartá-

la quando não for mais necessária. 

 

5.5.2 Adesão de padrões de projeto no aplicativo móvel 

 

O padrão Business Logic Component (BloC) é uma arquitetura que permite a separação 

da lógica de negócio da sua aplicação e da interface do usuário através do uso de streams. O 

BloC, inicialmente, possui os seguintes objetivos: centralizar as lógicas de negócio, centralizar 

as mudanças de estado da tela e mapear os dados para o formato que a visualização precisa. 
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Neste trabalho, ela foi dividida em três partes: eventos, BloC e estados. O evento, como o nome 

sugere, é a ocorrência de uma ação requisitada pelo usuário, como por exemplo, o clique no 

botão de login do aplicativo. Com o BloC em seu estado inicial, a ação de clicar gera um evento 

que é enviado para o BloC e o mesmo se comunica com a camada de negócio enviando a 

requisição de login. Após todo o processamento de login, os dados retornam ao BloC e o mesmo 

gerencia o estado do BloC para um novo estado, o de logado. Para cada visão (componente ou 

widget) ou conceito importante o suficiente, teremos seu BloC correspondente. 

 

5.6 FRAMEWORKS E BIBLIOTECAS UTILIZADOS 

 

Um framework é uma plataforma que disponibiliza um conjunto de bibliotecas com 

elementos base e código disponíveis para serem integrados num projeto tecnológico. A 

utilização de frameworks e bibliotecas trazem um impacto significativo no que diz respeito à 

perda de tempo e esforço. Isso porque o processo de desenvolvimento da aplicação se torna 

mais fácil, devido ao fato de não ser necessário reescrever funcionalidades que são providas e 

já testadas por estes. Em outras palavras, a terceirização de funcionalidades a partir da 

integração com determinados frameworks e bibliotecas evita a perda de tempo e esforço da 

equipe.  

 

5.6.1 Adesão de frameworks e bibliotecas na API 

 

Uma boa documentação é essencial para o bom funcionamento da API, pois somente 

assim os desenvolvedores, e todos os possíveis outros colaboradores, poderão ter um bom 

entendimento de seus comportamentos e recursos. Com isso, a API foi integrada com o 

Swagger, que é uma aplicação de código aberto para auxílio na criação da documentação de 

forma automatizada. Sua principal funcionalidade é padronizar documentações descrevendo os 

recursos que uma API deve possuir, como endpoints, dados recebidos, dados retornados, 

códigos HTTP e métodos de autenticação, entre outros. Tais dados são disponibilizados para os 

usuários da aplicação através da interface Swagger UI, onde é possível, inclusive, realizar 

requisições para a API. A Figura 10 apresenta parte da documentação gerada pelo Swagger para 

a API. 
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Figura 10 - Parte da documentação gerada pelo Swagger para a API. 

 

Em seguida, temos o Dapper, que é um micro Object Relational Mapper (ORM), 

mantido pelo StackOverflow, com o objetivo de melhorar o desempenho das consultas ao banco 

de dados. Resumidamente, o Dapper implementa um Extension Method da classe de conexão 

do banco de dados para que, ao realizar uma consulta ao banco de dados, o consiga executar o 

mapeamento do retorno do DataReader para o modelo de dados da aplicação.  

Por fim, temos o Fluent Validation, que é uma biblioteca voltada para a validação de 

classes. Tal validação tem como base na construção de regras de validação com métodos 

encadeados e expressões lambdas 

 

5.6.2 Adesão de frameworks e bibliotecas no aplicativo móvel 

 

 Para o desenvolvimento do aplicativo móvel foram utilizadas diversas bibliotecas e 

frameworks. Sendo elas: 

 

● Material: compreende um conjunto de classes com diferentes widgets para a composição 

das telas. Esse design de tela é geralmente usado para dispositivos que utilizam o 

sistema Android.  
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● Cupertino: outro conjunto de widgets para composição de telas, porém, este é mais 

voltado para dispositivos iOS.  

● BloC e flutter BloC: utilizado para a comunicação entre as telas e a camada de negócio. 

São duas camadas que auxiliam na implementação do padrão BloC, que foi o padrão 

utilizado para o gerenciamento entre telas e estados das telas. 

● Http: utilizado para a implementar a comunicação com a API. Contém funções e classes 

que facilitam a requisição HTTP, possibilitando assim a realização de requisições 

HTTP. 

● Via Cep: utilizada para realizar a validação dos dados de endereço no fluxo de criação 

e edição de dados dos pacientes. Com ela é possível validar se um cep é válido e também 

obter dados do cep em questão, como nome da rua e bairro. 

● responsive framework: adapta a interface do usuário para o tamanho da tela do aparelho 

em questão de forma automática. 
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6 AVALIAÇÃO DA ABORDAGEM PROPOSTA 

 

 Este capítulo apresenta as telas finais do aplicativo e as funcionalidades presentes na 

tela. Além disso, define os testes realizados ao longo do projeto e os resultados obtidos nas 

avaliações finais. Na seção 6.1 é possível visualizar as telas implementadas no aplicativo e suas 

funcionalidades. A seção 6.2 traz o enredo dos testes realizados ao longo do projeto e os 

resultados obtidos após os testes. 

 

6.1 TELAS DO APLICATIVO 

 

 Neste tópico é apresentado as principais telas desenvolvidas para o aplicativo e uma 

breve descrição sobre elas. 

 

● Tela de Login 

 

 Para fazer o login somente são necessários o e-mail e a senha do usuário. A realização 

da autenticação é necessária para acessar as demais funcionalidades do aplicativo. O aplicativo 

atualmente está numa versão em que o único cenário de uso de sucesso é inserindo o e-mail e 

a senha corretamente, caso o usuário esqueça ou não possua esses dados, o mesmo não consegue 

acessá-lo e nem recuperar os dados. A Figura 11 exibe a tela de autenticação do usuário no 

aplicativo. 

 

Figura 11 - Tela de autenticação do usuário. 
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● Tela principal 

 

 Essa tela compõe a tela inicial do aplicativo após a autenticação do usuário. Nela, o 

usuário pode buscar por ajuda sobre as funcionalidades presentes na tela, pode prosseguir para 

o cadastro de um paciente e pode buscar por um paciente através do código de registro. A Figura 

12 representa a tela principal. 

 

 

Figura 12 - Tela principal do aplicativo. 

 

● Cadastro de paciente 

 

 Esta tela refere-se à tela de cadastro de novos pacientes. Para cadastrar um paciente é 

necessário informar o nome do paciente, a matrícula (número do prontuário do posto de saúde 

da família do município de Niterói), e o CEP residencial. Não é possível cadastrar o paciente 

se alguma dessas 3 informações estiverem vazias ou se o CEP estiver incorreto. A Figura 13 

mostra a tela de cadastro de paciente. 
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Figura 13 - Tela de cadastro de paciente. 

 

● Tela de perfil do paciente 

 

Nesta tela é possível visualizar os dados do paciente buscado pelo usuário. Além disso, no 

histórico é possível visualizar o histórico de consultas do paciente, que funciona como uma 

agenda para lembrar o usuário sobre quais consultas já foram finalizadas ou quais ainda estão 

em andamento em relação àquele paciente. Nesta mesma tela o usuário também pode cadastrar 

uma nova consulta com o paciente. A Figura 14 mostra a tela de informações do paciente. 

 

Figura 14 - Tela de perfil do paciente. 
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● Tela de cadastro de consulta 

 

 Na tela de cadastro de consulta é possível selecionar uma doença para iniciar uma nova 

consulta com um paciente. A Figura 15 exibe a tela de cadastro de nova consulta. 

 

 

Figura 15 - Tela de cadastro de consulta. 

 

● Tela de alteração de dados do paciente 

 

 Essa funcionalidade permite alterar os dados de endereço do paciente. A tela possui 

apenas o campo CEP disponível para preenchimento. Para alterar os dados de endereço basta 

modificar o CEP atual informado no campo para o novo CEP. A Figura 16 apresenta a tela de 

alteração do endereço do paciente. 
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Figura 16 - Tela de alteração de dados do paciente. 

 

● Gerência da consulta 

 

 Esta é a parte principal do aplicativo, pois é onde ocorre o gerenciamento das consultas, 

ou seja, é nesta tela que o usuário diagnostica o paciente embasado na árvore de decisão. A 

Figura 17 representa a tela de perguntas e respostas do aplicativo. 

 

 

Figura 17 - Tela da consulta. 
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● Alterar senha 

 

 Essa funcionalidade permite alterar a senha do usuário. Para isso, o usuário precisa estar 

logado e com acesso à internet. Para esta tela é necessário informar o e-mail do usuário logado, 

a senha atual, a nova senha e repetir a nova senha para confirmar a alteração. A Figura 18 exibe 

a tela de alteração de senha do usuário. 

 

 

Figura 18 - Tela de alteração de senha. 

 

6.2 TESTE DE USABILIDADE 

 

 Pensar em User Interface (UI) design é pensar em projetar uma interface que não gere 

momentos de insegurança para o usuário, que deixe claro quais serão os resultados de suas 

ações e garantir que o mesmo realize todas as tarefas de forma simples e eficiente, em outras 

palavras, fazer com que o usuário não precise de um manual de instruções. Para isso, existem 

as heurísticas criadas por Jakob Nielsen, que ajudam a projetar uma boa interface e, por 

consequência, uma ótima experiência de uso (MACEDO, 2017). 

 Primeiramente foi realizado um teste entre o time técnico, que compõe os próprios 

desenvolvedores e alguns colegas da área da computação, avaliando os 10 princípios da 

heurística de Nielsen. O teste tem como objetivo descobrir ou resolver problemas a partir da 

experiência prática, da observação e da criatividade. As heurísticas de Nielsen apontam 10 

princípios: 1 - Visibilidade do status do sistema; 2 - Compatibilidade do sistema com o mundo 
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real; 3 - Dar controle e liberdade ao usuário; 4 - Consistência e padrões; 5 - Prevenir de erros; 

6 Reconhecer ao invés de lembrar; 7 - Flexibilidade e eficiência no uso; 8 - Estética e design 

minimalista; 9 - Ajude o usuário a reconhecer, diagnosticar e se recuperar de erros; 10 - Ajuda 

e documentação. Tendo esses princípios listados foram identificados os seguintes pontos de 

melhoria após os testes realizados com a equipe técnica do projeto, segundo os princípios 

heurísticos de Nielsen (NIELSEN, 1990): 

 

1.  Segundo o princípio de visibilidade do status do sistema, o sistema deve 

informar ao usuário o que está acontecendo, mostrando feedback nos momentos 

apropriados e resultado das ações. Nos testes no início do projeto foi identificado 

que as ações do usuário não tinham respostas, ou seja, ao tentar logar, durante o 

processamento dos dados, o sistema não retornava um feedback sobre o que 

acontecia após clicar no botão de logar. 

2. Segundo o princípio da compatibilidade do sistema com o mundo real é de boa 

prática usar ícones, palavras e frases de fácil visualização e entendimento ao 

usuário. Nos testes foi observado que alguns ícones não transmitiam o 

significado pretendido, com isso, melhorias foram feitas para isso. 

3. De acordo com o princípio de flexibilidade e eficiência no uso, deve-se aumentar 

a eficiência oferecendo atalhos e possibilidades de adaptação dos sistemas para 

ações usadas com mais frequência. Nos testes notou-se que a navegação entre 

telas poderia ser ainda mais simplificada e adaptada para uma melhor interação. 

4. Segundo o princípio de ajudar o usuário a reconhecer, diagnosticar e se recuperar 

de erros, as mensagens de erros devem ser expressas de forma clara, mostrando 

o problema e uma solução clara. Na versão testada, as funcionalidades não 

apresentavam mensagens de erro tão claras e nem forneciam uma solução para 

o erro, algo que foi corrigido e melhorado para versões posteriores. 

O teste de usabilidade é uma técnica de pesquisa utilizada para avaliar um produto, 

serviço ou funcionalidade. Os testes são realizados com usuários representativos do público-

alvo e servem para analisar se o produto está fácil de usar e ser entendido. Devido ao momento 

de pandemia vivenciada durante a realização dos testes, só foi possível avaliar a opinião de 2 

médicos do Hospital Universitário Antônio Pedro. O foco do teste de usabilidade é encontrar 

problemas reais no produto, ou no processo utilizado para desenvolver o produto. 
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Em seguida, foi realizado um teste de usabilidade com usuários que compõem o público-

alvo. Esse teste teve como objetivo descobrir problemas e pontos de melhoria. Foram 

identificados os seguintes pontos de melhoria: 

● Nessa primeira versão, o acesso à internet é essencial para o funcionamento do 

aplicativo HealthSup, e um dos feedbacks foi justamente a necessidade de usar o 

aplicativo de modo offline, ou seja, sem a necessidade de internet. Como o acesso a 

internet não é sempre garantido, foi observado a necessidade de poder usar o aplicativo 

sem a internet, para que os dados de pacientes possam ser armazenados localmente para 

futuramente serem migrados para um banco de dados na nuvem. 

● Alguns ícones, por serem um pouco parecidos, acabaram confundindo o usuário durante 

o teste. O ícone de adição, que é utilizado para indicar um cadastro de paciente, acabou 

confundindo um dos médicos com o ícone de cruz da saúde durante os testes. 

● Um outro ponto observado pelos usuários foi a falta da barra de navegação entre as telas, 

ou seja, como a barra de navegação só aparece na tela principal, quando o usuário acessa 

uma subtela a barra de navegação some, o que dificulta o retorno direto para a tela 

principal. 
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7 CONCLUSÃO E TRABALHO FUTURO 

 

 Existem diversas doenças no mundo e nem sempre seu diagnóstico é fácil, pelo fato de 

possuírem sintomas e reações parecidas, como o caso da Cardiomiopatia Periparto descrita 

nesta monografia. Essa doença é considerada rara e pouco conhecida, o que motivou o 

desenvolvimento do aplicativo HealthSup, com o intuito de auxiliar os profissionais de saúde 

na tomada de decisão, inicialmente, quanto ao diagnóstico da Cardiomiopatia Periparto, através 

de um protocolo baseado numa árvore de decisão. 

 Diversas ferramentas foram utilizadas, dentre elas: as linguagens Dart e Asp.NetCore e 

suas bibliotecas; os frameworks Flutter e Dapper; a ferramenta GitHub; e o Sistemas 

Gerenciadores de Bancos de Dados (SGBD) SQL Server. Com isso, foi desenvolvido uma API 

que é responsável por processar e armazenar os dados, e um aplicativo híbrido que serve como 

interface gráfica para interação com o usuário. 

 As metas e objetivos foram alcançados, porém, ainda há muito a ser melhorado. A 

começar do desenvolvimento de novas árvores de decisão, para que novas doenças sejam 

apoiadas pelo aplicativo. Em seguida, desenvolver uma melhoria, de acordo com a avaliação 

de usabilidade realizada, nos layouts das telas; componentes de teste, em ambas as aplicações; 

e novas funcionalidades para agregar valor ao aplicativo, como por exemplo a utilização de 

links para a confirmação via e-mail e também a implementação de uma agenda para auxiliar o 

usuário médico no gerenciamento de suas consultas, tendo um controle sobre seus pacientes. 

Além disso, também será criado a infraestrutura necessária para disponibilização do aplicativo 

nas plataformas da Play Store e Apple Store. 
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APÊNDICE A – TESTE DE USABILIDADE 

 A avaliação do aplicativo móvel foi também possível através de testes de usabilidade 

com usuários do público-alvo, que se compõem de médicos do Hospital Universitário Antônio 

Pedro. Devido ao momento de pandemia vivenciado durante o desenvolvimento da monografia, 

foi possível a realização de testes com 2 médicos através de ferramentais virtuais. O médico, 

de modo individual, escolhe uma tarefa e vai dizendo quais passos ele seguiria para alcançar o 

objetivo da tarefa. A seguir são apresentadas as tarefas realizadas pelo usuário e uma descrição 

dos resultados obtidos após a avaliação. 

 

• Exibir detalhes da doença em questão: Nesta tarefa, os usuários não encontraram 

nenhuma dificuldade para localizar o botão correto para exibir a lista de doenças e 

visualizar detalhes da doença em questão; 

 

• Exibir tela de cadastro de um paciente: Um dos usuários acabou se confundindo 

durante o uso do aplicativo. Tanto o ícone de cadastro de paciente quanto o ícone da 

seção de pacientes são um ícone de adição. Esse fator, em primeiro momento, 

confundiu um dos usuários avaliados, mas após visualizar a tela com um pouco mais 

de atenção, o usuário identificou o ícone correto. 

 

• Realizar consulta inicial com um novo paciente: Para esta tarefa, os usuários 

identificaram sem problemas o botão para iniciar uma nova consulta com o paciente; 

 

• Obter ajuda na tela: Como os botões estão com palavras bem explícitas, os usuários 

também não encontraram dificuldade para a localização do botão de ajuda, que 

exibiria algumas informações sobre a tela para auxiliar o usuário a localizar as 

funcionalidades do aplicativo; 

 

• Tela de alterar dados de um paciente: É bem comum aplicativos utilizarem algum 

ícone de um lápis ou caneta para indicar modificação ou alteração, com isso, como 

o aplicativo utiliza um ícone de lápis, os usuários não tiveram problemas em 

localizar esta funcionalidade na tela de perfil do paciente. 

 

• Continuar uma consulta em andamento de um paciente: O histórico de consultas do 

paciente ajudou os usuários a identificarem melhor essa funcionalidade, que exibe 

tanto consultas em andamento quanto consultas finalizadas. 

 

• Desconectar do aplicativo após uso: Um dos usuários encontrou uma dificuldade em 

localizar o botão de desconectar do aplicativo. Para visualizar o botão, o usuário 

precisa acessar a seção de configuração do aplicativo e lá estaria o botão de 

desconectar. Com um pouco de dificuldade, o usuário localizou o botão e conseguiu 

se desconectar do aplicativo com sucesso. 


