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RESUMO 

 

 

 Atualmente, os processos relacionados ao registro de anamneses dos pacientes de 

exames de cintilografia miocárdica e pesquisa de viabilidade são realizados de modo manual 

no Hospital Universitário Antônio Pedro. Com isso, os dados são armazenados em arquivos 

físicos, gerando inúmeras vulnerabilidades e dificuldades de acesso. Dentre elas, podem ser 

destacadas a ordenação, ausência de backups e integridade dos dados. Este trabalho busca, em 

parceria com o departamento de Medicina Nuclear do Hospital Universitário Antônio Pedro e, 

a partir da Metodologia Ágil, desenvolver um sistema web para apoio ao processo de controle 

de anamneses do setor. O “Sistema Web para Controle de Anamneses em Exames de 

Medicina Nuclear” (SCAMN) criado promove a reestruturação de parte do fluxo de trabalho, 

facilitando o controle administrativo e operacional do departamento e substituindo o uso do 

papel. Ademais, espera-se que a disponibilidade de um grande volume de dados possa ampliar 

a compreensão do perfil de pacientes e evidenciar correlações entre doenças e comorbidades. 

 

Palavras-chave: SCMAN. Anamnese. Medicina Nuclear. Aplicação Web. Sistema Web. 

Exames Médicos. 

 



 

ABSTRACT 

 

  

Currently, the processes related to the anamnesis registration of patients undergoing 

myocardial scintigraphy exams and feasibility research are performed manually at the Hospital 

Universitário Antônio Pedro. As a result, data is stored in physical files, raising innumerable 

vulnerabilities and difficulty of access. Among them, the data sorting, absence of backup and 

data integrity can be highlighted. Based on the Agile Methodology and in partnership with the 

departament of Nuclear Medicine of Hospital Universitário Antônio Pedro, this work seeks to 

develop a web system to support the anamnesis process control in the departament. The 

“Sistema Web para Controle de Anamneses em Exames de Medicina Nuclear” (SCAMN) 

promotes the restructuring of part of the workflow, facilitating the department’s administrative 

and operational control, as well as replacing the use of paper. In addition, it is expected that the 

availability of a large volume of data increases the understanding of the patient profile and 

reveals correlations between diseases and comorbidities. 

 

Keywords: SCMAN. Anamnesis. Nuclear Medicine. Web Application. Web System. Medical 

Exams.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

O termo grego “anamnese” significa “trazer de volta (ana) a memória (mnese)” e refere-

se à sucessão de perguntas realizadas por um médico durante uma consulta. Comumente tomada 

em notas por escrito, seu processo pode aparentar-se subjetivo e disforme quando, em realidade, 

é conduzido sob uma estrutura e ordenação bem pensada e otimizada ao longo dos anos.  

Neste âmbito, apresenta-se o departamento de Medicina Nuclear do Hospital 

Universitário Antônio Pedro, no qual o cadastro de pacientes é realizado por funcionários deste 

departamento e as anamneses são, costumeiramente, preenchidas por médicos novatos. Ambos 

os processos são arquivados fisicamente. Sem ordenação cronológica ou alfabética, a consulta 

regular ao arquivo demanda tempo e esforço físico dos médicos, os quais prefeririam dedicar-

se ao processo de diagnóstico e ao tratamento de pacientes. Os funcionários do departamento 

acreditam que o processo de diagnóstico se beneficiaria com um sistema de apoio ao registros 

de anamneses, garantindo segurança no armazenamento dos dados sensíveis e facilidade de 

compartilhamento da informação.  

A efetivação de um sistema web apresenta-se como solução ao problema, uma vez que 

é capaz de atender às necessidades do departamento, agilizando processos e viabilizando a 

análise estatística de um grande volume de dados. Quando adequadamente implementados, os 

sistemas digitais refletem fielmente a rotina operacional de seus usuários, reforçando as 

melhores práticas e provendo maior confiabilidade aos processos. Adicionalmente, reduzem os 

riscos de perdas de dados por falha humana ou desastres naturais, facilitam a manutenção da 

confidencialidade dos dados da organização e de seus clientes e possibilitam o backup das 

informações de forma simples e segura.  

O objetivo deste trabalho é desenvolver o “Sistema Web para Controle de Anamneses 

em Exames de Medicina Nuclear” (SCAMN), com cadastro e consulta de dados dos pacientes 

do Hospital Universitário Antônio Pedro. Em acordância com as demandas dos stakeholders1, 

o SCAMN auxiliará na otimização dos processos manuais existentes, e fornecerá informação 

de apoio às atividades realizadas no departamento. Assim, os profissionais terão acesso às 

informações cruciais para diagnóstico preciso de forma simples e objetiva, além da 

possibilidade de geração de relatórios com dados de toda a base afim de produzir informação 

e, após análise, conhecimento sobre os atores relacionados ao processo da Medicina Nuclear.  

                                                           
1 São pessoas e organizações que podem ser afetadas por um projeto ou empresa, de forma direta ou indireta, positiva ou negativamente. 

Disponível em: https://www.euax.com.br/2017/02/o-que-sao-e-como-identi_car-os-stakeholders-do-seuprojeto/. Acesso em 24 abril 2021. 
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Sob esse mesmo viés, a importância deste trabalho destaca-se na necessidade de um 

sistema de apoio aos processos relacionados à Medicina Nuclear do hospital supracitado. A 

capacidade de armazenamento e acesso aos dados dos pacientes, de forma segura e ordenada, 

permite que a maior parte da consulta seja destinada ao diagnóstico, liberando os profissionais 

da busca manual pelos registros prévios.  

O trabalho está estruturado em capítulos da seguinte forma. No segundo capítulo serão 

apresentados os referenciais teóricos para o trabalho, auxiliando a compreensão e 

aprofundamento do tema abordado. O terceiro capítulo refere-se aos trabalhos relacionados, 

composto por análises exploratórias de sistemas correlatos. O quarto capítulo apresenta a 

metodologia utilizada e a delimitação do escopo do trabalho. No quinto capítulo realiza-se uma 

análise contemplando os aspectos e etapas inerentes ao desenvolvimento do software. Por fim, 

o sexto e último capítulo conclui o trabalho apresentando desafios e objetivos alcançados na 

implementação do SCAMN. 
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2 CONCEITOS E TRABALHOS RELACIONADOS 

 

 Neste capítulo, busca-se descrever a finalidade e os processos da anamnese e Medicina 

Nuclear e explorar o problema, a fim de evidenciar suas causas e fatores (GIL, 1991). A seção 

2.1 contextualiza a anamnese. A seção 2.2 define Medicina Nuclear e seus tipos de exames 

(subseções 2.2.1 e 2.2.2). Por fim, a seção 2.3 inclui levantamento bibliográfico de sete soluções 

de sistemas web que suportam atividades hospitalares, em apoio ao fluxo de informação dos 

exames e anamnese descritos nas subseções 2.2.1 e 2.2.2. 

  

2.1 ANAMNESE 

 

O termo grego “anamnese” significa “trazer de volta (ana) a memória (mnese)” e refere-

se à sucessão de perguntas realizadas por um médico durante uma consulta. Assim como outras 

técnicas de entrevista, a anamnese (Figura 1) visa resgatar fatos relevantes da memória do 

entrevistado, permitindo que o profissional de saúde avalie o histórico recente e passado do 

paciente. Tornando-se assim, indispensável ao apontamento de doenças e comorbidades2.  

Sendo comumente tomados em formato de notas por escrito, os dados coletados podem 

ser integrados ao prontuário médico do paciente e disponibilizados para acesso futuro. Por fim, 

é válido ressaltar que a forma como tais perguntas são estruturadas e conduzidas pode contribuir 

para o melhor uso do tempo disponível por consulta, adiantando as etapas de diagnóstico e 

tratamento. 

 

 

                                                           
2 Associação entre duas ou mais doenças simultaneamente. Disponível em: https://www.dicio.com.br/comorbidade/. Acesso em 24 abril 

2021. 



14 
 

 

 

 

 

Figura 1: Ficha de Anamnese. Fonte: cedido pela Medicina Nuclear do Hospital Universitário Antônio Pedro 
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2.2 MEDICINA NUCLEAR 

 

Este trabalho possui como área de pesquisa o Hospital Universitário Antônio Pedro, 

onde trabalhadores da saúde, de diversas categorias, atendem necessidades de pacientes. Sendo 

assim, os ramos da 5 pesquisa são relacionados ao departamento de Medicina Nuclear e seus 

processos.  

A Medicina Nuclear é descrita pela SBMN3 como “Especialidade médica que utiliza 

métodos seguros, praticamente indolores e não invasivos empregrando materiais radioativos4 

com finalidade diagnóstica e terapêutica.”. Utiliza pequenas quantidades de isótopos 

radioativos para a realização de exames cintilográficos garantindo a segurança dos pacientes.  

Essa medicina atua em diversas áreas como cardiologia, oncologia, hematologia, 

neurologia. Também é capaz de diagnosticar doenças como embolia pulmonar, infecções 

agudas e infarto do miocárdio, câncer, demência, entre outros. Entre os tipos de exames da 

Medicina Nuclear, os realizados pela unidade entrevistada são a Cintilografia Miocárdica e a 

Pesquisa de Viabilidade. 

 

2.2.1 Cintilografia Miocárdica 

 

Cintilografia é uma nomenclatura genérica para o procedimento diagnóstico por 

imagem na Medicina Nuclear, registro da cintilação, o principal fenômeno no processo que 

forma a imagem a partir da radiação do órgão examinado. A cintilografia miocárdica avalia, 

através do processo descrito, o fluxo sanguíneo nas artérias responsáveis por nutrir o coração e 

irrigar o músculo cardíaco.  

Recomendado para diagnósticos de isquemia miocárdica, o exame de cintilografia 

miocárdica não necessita de jejum, porém são recomendadas refeições leves aos pacientes e a 

não ingestão de alimentos ou medicamentos que contenham cafeína. O exame é composto por 

duas etapas realizadas em dias seguidos, e as fichas são preenchidas documentando a execução 

dos exames.  

                                                           
3
 Entidade filiada à Associação Médica Brasileira (AMB). Disponível em: https://sbmn.org.br/. Acesso em: 23 abril 2021. 

4 Átomos mesmo número de prótons e diferente número de nêutrons, esse excesso de energia nuclear os torna instáveis. 
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A primeira etapa, repouso, trata da injeção de radiotraçador5, através de punção no braço 

do paciente. O papel do marcador radioativo é evidenciar o coração na realização da primeira 

imagem em estado de repouso, sendo preenchida a ficha de repouso (Figura 2). Na segunda 

etapa, estresse, a punção é necessária para inserção, através de cateter, do radiotraçador no pico 

do esforço. Após um período de recuperação é realizada a captação das imagens de estresse e 

preenchida a ficha de estresse (Figura 3).  

                                                           
5 Marcador radioativo. 
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Figura 2: Ficha de Repouso. Fonte: cedido pela Medicina Nuclear do Hospital Universitário Antônio Pedro. 
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Figura 3: Ficha de Estresse. Fonte: cedido pela Medicina Nuclear do Hospital Universitário Antônio Pedro. 
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2.2.2 Pesquisa de Viabilidade 

 

A pesquisa de viabilidade é indicada na avaliação de miocárdio viável por métodos 

não invasivos de imagem. É um procedimento que tem o objetivo de identificar células 

cardíacas viáveis, com função microscópica celular, metabólica e contrátil, após eventos 

coronários agudos ou em condições crônicas de disfunção ventricular. 

  

2.3 OUTROS SISTEMAS QUE SUPORTAM ATIVIDADES HOSPITALARES 

 

A solução Meu Prontuário6 é um sistema web que foco no mercado privado com um 

modelo específico para o SUS. O sistema é otimizado para consultórios e clínicas, oferecendo 

vantagens como modelos padronizados de anamneses, preenchimento automático de exames 

em guias de convênio, agilidade para prescrever e renovar prescrições. Também disponibiliza 

funcionalidades de apoio administrativo, como sincronização entre as ações da recepção e a 

agenda do consultório, faturamento integrado à agenda da recepção, e comunicação (lembretes 

por SMS para pacientes). Com um modelo de assinatura, permite o teste gratuito por um período 

de 30 dias.  

O sistema web Doutore7 também se destina ao mercado privado, clínicas e consultórios, 

porém não oferece modelos para unidades públicas. Permite o acesso às consultas (anamneses) 

em ordem cronológica, registro de anotações e texto livre, atribuição de receituário à consulta 

e anexo de fotos ou PDFs. Os modelos de anamneses podem ser customizados e personalizados 

por especialidade. Bem como, possui acesso autenticado por login com nível de permissão, 

prazo de 15 dias de avaliação e contratação por assinatura.  

A AnamneseOnline8 com foco na gestão completa de consultórios e clínicas, oferece 

através de sua assinatura, prontuário eletrônico, agenda médica online, segurança e backup 

diário, demonstrativo financeiro e modelos de anamneses personalizados.  

Já o Shosp9 diferentemente das soluções apresentadas até o momento, permite a 

aquisição do sistema por taxa de ativação ou modelo de assinatura. Oferece agenda médica, 

                                                           
6 Disponível em: http://meuprontuario.net/. Acesso em: 08 maio 2020. 
7 Disponível em: https://www.doutore.com/. Acesso em: 06 maio 2020. 
8 Disponível em: https://anamneseonline.com.br/. Acesso em: 08 maio 2020. 
9 Disponível em: https://www.shosp.com.br/. Acesso em: 09 maio 2020. 
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prontuário eletrônico, gerenciamento financeiro, controle de estoque, relatórios, marketing 

médico e segurança, com certificado digital.  

Picture Archiving and Communication System (PACS), é um sistema que arquiva 

imagens de raios x e relatórios médicos, compartilhando os com radiologistas e médicos. Os 

históricos da radiologia dos pacientes são armazenados de modo organizado e seguro, 

garantindo a integridade dos dados. Este sistema também pode ser utilizado no agendamento 

de consultas e auxiliando a administração dos hospitais a economizar gastos com a impressão 

de chapas de Raios X10.  

O Radiology Information System (RIS), assim como o PACS, tem funções ligadas ao 

armazenamento de dados de radiologia. Pode ser utilizado para verificar se é o momento de o 

paciente ser consultado novamente. Também pode ser integrado com outros softwares médicos 

como PACS e sistemas de informação hospitalar (HIS11).  

O Remote Patient Monitoring (RPM), é um sistema como foco no agrupamento, 

organização e envio de informações de pacientes, coletadas através de sensores ou dispositivos 

médicos à médicos e profissionais de saúde. As informações enviadas podem ser sinais vitais, 

pressão sanguínea, frequência cardíaca, peso, nível de glicose, localização de pacientes com 

demência, monitoramento da fertilidade e de abuso de substâncias. Sendo assim um apoio para 

os médicos, fornecendo mais informações sobre seus pacientes e seus tratamentos.  

O desenvolvimento do SCAMN neste trabalho assemelha-se aos dispostos acima por 

possuir a finalidade de cadastrar, editar, visualizar dados de pacientes e anamneses. Além de 

disponibilizar meio para o download de fichas de repouso, Figura 2, e estresse, Figura 3, 

previamente inseridas no SCAMN, cadastro de médicos e acesso autenticado para operações 

sensíveis. Difere-se na exclusividade da utilização pelo SUS. 

  

 

 

 

 

                                                           
10 Disponível em: https://www.adsc.com/blog/pacs-radiology-information-systems. Acesso em: 28 abril 2021. 
11 Hospital Information Systems, mais detalhes sobre sistemas de informação hospitalar. Disponível em: https://www.adsc.com/blog/what-

are-the-di_erences-between-pacs-ris-cis-and-dicom. Acesso em: 26 abril 2021. 
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3 ANÁLISE DO SCAMN 

 

Neste capítulo serão descritas a metodologia utilizada no desenvolvimento do SCAMN 

(Sistema Web para Controle de Anamneses em Exames de Medicina Nuclear) e as análises 

realizadas após a entrevista com os stakeholders. A seção 3.1 descreve a base da metodologia 

aplicada e define a gestão do projeto, e a seção 3.2 delimita o escopo do trabalho. A seção 3.3 

declara as regras de negócio, seguida da seção 3.4 que trata dos requisitos de negócio 

(funcionais e não-funcionais). Concluindo este capítulo, a seção 3.5 apresenta os casos de uso 

abordados pelo SCAMN. 

 

3.1 METODOLOGIA ÁGIL 

 

Metodologias Ágeis12 permitem que o software seja modificado durante seu processo 

de implementação, mantendo-o alinhado com as demandas dos usuários. Criam-se rotinas 

automatizadas, diminuindo os gargalos no desenvolvimento. Para isso, o framework Scrum da 

Metodologia Ágil foi utilizado no projeto.  

Esta abordagem de desenvolvimento tem a finalidade de produzir um software de forma 

flexível, considerando as constantes alterações no design. A cada iteração, Figura 4, com 

duração de duas a quatro semanas, é considerada o início de um novo ciclo de desenvolvimento, 

chamado de sprint. O sprint representa o período no qual um conjunto finito de atividades deve 

ser realizado (SABBAGH, 2014). 

 

Figura 4:  Fluxograma do Scrum. Fonte: Blog Ship it!. Autora: Mariani Cavalini 

 

                                                           
12 Desenvolvimento de software ágil em AGILE ALLIANCE. Agile 101. 2020. Disponível em: https://www.agilealliance.org/agile101/. 

Acesso em: 24 abril 2021. 
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Antes de efetivamente começar a implementação do projeto, a equipe de 

desenvolvimento e os stakeholders realizaram a análise do negócio e dos requisitos, 

identificando e individualizando o problema a ser resolvido. As fichas de anamnese, repouso e 

estresse dispostas neste trabalho (Figuras 1, 2 e 3) foram disponibilizadas por um dos 

stakeholders, um físico médico do departamento de Medicina Nuclear do Hospital 

Universitário Antônio Pedro. A criação de um grupo no Whatsapp® foi realizada para 

organização e agendamento das reuniões, que ocorreram por meio da plataforma Google 

Meet13. Periodicamente a equipe de desenvolvimento realizou reuniões com os stakeholders 

para avaliar o processo de desenvolvimento do SCAMN e esclarecer dúvidas.  

 

3.2 DELIMITAÇÃO DO TRABALHO 

 

Este trabalho não é uma solução única e final aos problemas e demandas da unidade 

atendida. Ele se limita às etapas do processo que não requerem autenticação reconhecida pelo 

governo federal (assinatura eletrônica). A solução se restringe a não gerar PDFs para impressão 

das anamneses e seus históricos, além de não implementar assinatura eletrônica14, nem permitir 

escanear fichas preenchidas em papel inserindo os dados no SCAMN.  

O trabalho contém as necessidades apresentadas durante o levantamento dos requisitos 

com um físico médico do departamento de Medicina Nuclear do Hospital Universitário Antônio 

Pedro. As quais tendem a mudar com a transformação e evolução ao do grupo de stakeholders 

atendidos. Entre as necessidades atendidas estão o cadastro, edição e recuperação de pacientes 

e anamneses, upload de links para fichas de repouso (Figura 2) e estresse (Figura 3), e cadastro 

de médicos. 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Sistema de videoconferências disponibilizado de forma gratuita pelo Google. Disponível em: https://meet.google.com/. Acesso em 23 

abril 2021. 
14 Permite assinar um documento em meio digital a partir da sua conta gov.br. O documento com a assinatura digital tem a mesma validade 

de um documento com assinatura física e é regulamentado pelo Decreto Nº 10.543, de 13/11/2020 (Decreto Nº 10.543). 
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3.3 REGRAS DE NEGÓCIO 

 

A Tabela 1 apresenta as regras que definem ou restringem alguma ação nos processos 

do SCAMN. Com foco na garantia da qualidade e integridade das implementações, descrevem 

como ações devem ser realizadas e se há limites à sua execução.  

Tabela 1 – Regras de Negócio. 

 Descrição 

RN01 O cadastro de anamneses só poderá ser realizado por usuários logados no SCAMN. 

RN02 A visualização das anamneses só poderá ser realizada por usuários logados no 

SCAMN. 

RN03 Somente o usuário administrador é capaz de cadastrar novos usuários. 

RN04 As anamneses só podem ser editadas no mesmo dia de criação. 

 

3.4 REQUISITOS DE NEGÓCIO 

 

Os requisitos funcionais, Tabela 2, referem-se aos problemas e necessidades a serem 

atendidos pelo software. Sua objetividade é essencial para a qualidade do mesmo. Em 

contrapartida, os requisitos não-funcionais, Tabela 3, estão relacionados ao modo com o qual o 

software realizará o planejado. E podem ser caracterizados em relação a: eficiência, 

confiabilidade, portabilidade, entrega, implementação, padrões, interoperabilidade, éticos, 

legais e integração. 
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Tabela 2 – Requisitos Funcionais. 

 Descrição 

RF01 O SCAMN deve permitir o cadastro dos campos presentes da ficha de anamnese (vide 

Figura 1). 

RF02 O SCAMN deve permitir o cadastro de médicos nucleares. 

RF03 O SCAMN deve permitir que o administrador cadastre novos médicos nucleares. 

RF04 O SCAMN deve permitir que os médicos criem novas fichas de anamnese. 

RF05 O SCAMN deve fornecer uma lista das anamneses cadastradas para os usuários 

logados. 

RF06 O SCAMN deve permitir a visualização de uma anamnese cadastrada. 

RF07 O SCAMN deve permitir a edição de fichas de anamnese. 

 

Tabela 3 – Requisitos Não-Funcionais. 

 Tipo Descrição 

RNF01 Usabilidade O SCAMN deve possuir uma interface com botões/informações 

comuns entre sistemas. 

RNF02 Segurança O SCAMN deve permitir o acesso somente a usuários cadastrados. 

RNF03 Confiabilidade O SCAMN deve estar disponível 24h por dia, 7 dias na semana. 

RNF04 Interoperabilidade O SCAMN deve funcionar em qualquer browser de internet. 

RNF05 Manutenibilidade O SCAMN deve possuir código seguindo boas práticas de 

programação 
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A fim de entregar um produto viável mínimo (MVP15), a prioridade dos requisitos foi 

avaliada e o desenvolvimento foi dividido em etapas: implementação do cadastro de campos 

presentes na ficha de anamneses (Tabela 2 RF01); cadastro de novas fichas de anamnese 

(Tabela 2 RF04); visualização de anamneses cadastradas (Tabela 2 RF06); listagem de 

anamneses por paciente (Tabela 2 RF05); cadastro de médicos(as) (Tabela 2 RF02); cadastro 

de médicos pelo administrador (Tabela 2 RF03) e concluindo, edição de anamneses (Tabela 2 

RF07). O SCAMN realiza todos os requisitos não-funcionais especificados (Tabela 3). 

 

3.5 CASOS DE USO 

 

Nesta seção estão descritos os casos de uso identificados com base nos requisitos do 

sistema. O diagrama, Figura 5, demonstra os seguintes casos de uso na notação UML 

(SOMMERVILLE, 2011): buscar paciente; cadastrar paciente; cadastrar médico(a); aplicar 

anamnese; e editar anamnese. Além disso, as tabelas a seguir demonstram os principais cenários 

de uso para o SCAMN. O cenário de uso comum inicia-se ao abrir o SCAMN e buscar com o 

CNS16 a ficha de um paciente (ver UC1 na Tabela 4).  

Assim, é apresentada ao usuário a ficha do paciente solicitado. Caso não exista paciente 

cadastrado com o CNS referido, o SCAMN redireciona o usuário para o cadastro de pacientes 

(ver UC2 na Tabela 5). O administrador pode cadastrar médicos (ver UC3 na Tabela 6) para 

que os mesmos possam, durante a consulta, aplicar anamneses (ver UC4 na Tabela 7). Em 

situações na qual seja necessário editar anamneses dentro do período permitido, o médico 

realiza a edição (ver UC5 na Tabela 8) e então é redirecionado para a ficha do paciente. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Definido por versão mais simples e entregável de um produto, lançada com quantidade mínima de esforço e desenvolvimento. 
16 Documento de identificação do usuário do SUS. Está inserido nos sistemas informatizados de saúde que demandam a identificação dos 

indivíduos, sejam usuários, operadores ou profissionais de saúde. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-
e-programas/cartao-nacional-de-saude. Acesso em: 28 abril 2021. 
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Tabela 4 – UC1 – Caso de Uso – “Buscar Paciente”. 

Casos de Uso Buscar Paciente 

Ator Médico(a) Assistente. 

Tipo Secundário e essencial. 

 

Descrição 

O(A) médico(a) assistente busca o Cartão Nacional de Saúde (CNS) do 

paciente no SCAMN. 

Pré-condições Paciente comparece ao hospital e fornece CNS ao médico(a). 

 

Pós-condições 

O SCAMN abre a ficha do paciente, Médico(a) não encontra cadastro do 

paciente no SCAMN e é redirecionado para a tela de cadastro de pacientes. 

 

Início 

O caso de uso começa quando um paciente comparece ao hospital e fornece 

o CNS ao médico(a). 

 

 

Fluxo principal 

1. O SCAMN solicita o CNS do paciente para a busca; 

2. O médico(a) insere os CNS do paciente no SCAMN; 

3. O SCAMN abre a ficha do paciente; 

 

 

 

Fluxo de exceções 

1. O paciente não está cadastrado no SCAMN (passo 2); 

2. O SCAMN verifica que o paciente não está cadastrado (CNS); 

3. O SCAMN redireciona o médico(a) para a tela de cadastro de 

paciente; 
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Tabela 5 – UC2 – Caso de Uso – “Cadastrar Paciente”. 

Casos de Uso Cadastrar Paciente 

Atores Médico(a) Assistente, Paciente. 

Tipo Secundário e essencial. 

Descrição O(A) médico(a) assistente cadastra o paciente em sua primeira visita. 

Pré-condições Paciente comparece ao hospital. 

Pós-condições Paciente tem um registro no SCAMN de anamneses do hospital. 

 

Início 

O caso de uso come¸ca quando um paciente comparece em sua primeira 

visita ao hospital. 

 

 

Fluxo principal 

1. O SCAMN solicita dados pessoais do paciente (nome, data de nasci- 

mento, CNS); 

2. O(A) médico(a) insere os dados do paciente no SCAMN; 

3. O(A) médico (a) confirma o cadastro do paciente; 

4. O SCAMN cria um novo usuário com os dados inseridos; 

 

 

Fluxo de exceções 

1. O paciente já está cadastrado (passo 3); 

2. O SCAMN verifica que o paciente já está cadastrado (CNS); 

3. O SCAMN informa o(a) médico(a) que o paciente já está cadastrado; 

4. O SCAMN cancela o cadastro de um novo paciente; 
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Tabela 6 – UC3 – Caso de Uso – “Cadastrar Médico(a)”. 

Casos de Uso Cadastrar Médico 

Atores Administrador(a), médico(a). 

Tipo Secundário e essencial. 

Descrição O(A) administrador(a) do SCAMN cadastra o(a) médico. 

Pré-condições Médico(a) é funcionário(a) do hospital. 

Pós-condições Médico (a) com acesso ao SCAMN. 

Início O caso de uso começa quando o(a) médico(a) passa a realizar anamneses. 

 
 
 
 

 
Fluxo principal 

1. O SCAMN solicita dados do(a) médico(a) (nome, CRM, senha, 

confirmação de senha); 

2. O(A) administrador(a) insere os dados do(a) médico(a) no SCAMN; 

3. O(A) administrador(a) confirma o cadastro do(a) médico(a); 

4. O SCAMN cria um novo usuário com os dados inseridos; 

 

 

Fluxo de exceções 

1. O(A) médico(a) já está cadastrado(a) (passo 3); 

2. O SCAMN verifica que o(a) médico(a) já está cadastrado(a) (CRM); 

3. O SCAMN informa o(a) administrador(a) que o(a) médico(a) já está 

cadastrado(a); 

4. O SCAMN cancela o cadastro de um(a) novo(a) médico(a); 
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Tabela 7 – UC4 – Caso de Uso – “Aplicar Anamnese”. 

Casos de Uso Aplicar Anamnese 

Atores Médico(a) nuclear, paciente. 

Tipo Primário e essencial. 

Descrição O(A) médico(a) nuclear solicita informações sobre o exame médico e saúde 

do paciente. 

Pré-condições O(a) paciente está cadastrado(a) no SCAMN e compareceu ao hospital. 

Pós-condições As informações estão registradas na anamnese do(a) paciente(a). 

Início O caso de uso começa quando o(a) médico(a) realiza a anamnese. 

 
 
 
 

 
Fluxo principal 

1. O SCAMN pergunta sobre o tipo de exame; 

2. O(A) médico(a) insere a informação solicitada pelo SCAMN; 

3. O SCAMN solicita qual é o médico assistente e o médico nuclear 

responsável; 

4. O(A) médico(a) insere o(s) médico(s) na ficha. 

5. O SCAMN solicita o(s) motivo(s) do exame; 

6. O(A) médico(a) insere o(s) motivo(s) do exame; 

7. O SCAMN solicita informações sobre HDA e HPP do paciente; 

8. O(A) médico(a) insere o(s) dado(s) do paciente; 

9. O SCAMN solicita informação sobre os exames prévios do paciente; 

10. O(A) médico(a) insere o(s) dado(s) do(s) exame(s) prévio(s) do 

paciente; 

11. O SCAMN solicita medicamento(s) do paciente; 

12. O(A) médico(a) insere o(s) medicamento(s) do paciente; 

13. O SCAMN cadastra as informações do formulário na anamnese do 

paciente; 

14. O SCAMN disponibiliza dois arquivos para impressão (ficha de 

estresse e ficha de repouso); 
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Tabela 8 – UC5 – Caso de Uso – “Editar Anamnese”. 

Casos de Uso Editar Anamnese 

Atores Administrador(a), médico(a). 

Tipo Secundário e essencial. 

Descrição O(A) administrador(a) do SCAMN edita a anamnese. 

Pré-condições Anamnese cadastrada em menos de 24 horas. 

Pós-condições Anamnese atualizada. 

Início O caso de uso começa quando o(a) médico(a) solicita a alteração de dados 

da anamnese. 

 
 

 
Fluxo principal 

1. O SCAMN solicita login do(a) administrador(a); 

2. O(A) administrador(a) realiza o login no SCAMN; 

3. O SCAMN solicita o CNS do(a) paciente(a); 

4. O(A) administrador(a) insere o CNS do(a) paciente no SCAMN; 

5. O SCAMN mostra a ficha do(a) paciente; 

6. O SCAMN mostra a opção de editar a última anamnese; 

7. O(A) administrador(a) seleciona a edição da anamnese; 

8. O(A) administrador(a) alterar os dados da anamnese; 

9. O SCAMN atualiza a ficha de anamnese; 

 

 

Fluxo de exceções 

1. A última anamnese não foi criada no dia atual (passo 6); 

2. O SCAMN verifica que a última anamnese não foi criada no dia atual; 

3. O SCAMN informa o(a) administrador(a) que só é possível editar 

anamneses criadas no dia atual; 

4. O SCAMN cancela a edição da anamnese; 
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Figura 5: Diagrama de Casos de Uso. Fonte: autoria própria 
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4 MODELAGEM DO SCAMN 

 

Neste capítulo está descrito a modelagem do SCAMN (Sistema Web para Controle 

de Anamneses em Exames de Medicina Nuclear). Composto pela seção 4.1 que detalha as 

ações e atividades do SCAMN e o fluxo de controle entre elas. E pela seção 4.2 que serve 

de apoio para a maioria dos diagramas, documentando os tipos de objetos e seus 

relacionamentos no SCAMN. 

 

4.1 DIAGRAMA DE ATIVIDADES 

 

Diagrama de atividades unem áreas do negócio e desenvolvimento para compreender 

cada processo e comportamento. Visto na Figura 6 abaixo, o diagrama ilustra graficamente o 

funcionamento, a execução e atuação do SCAMN na situação de negócio na qual está inserido.

 Em relação ao fluxo de chegada do paciente para exame, o médico busca a ficha do 

paciente no SCAMN e o cadastra caso não exista. Em seguida, o médico cadastra a anamnese 

no SCAMN, o paciente realiza o estresse ergométrico seguido do exame de cintilografia. O 

médico busca a ficha do paciente no SCAMN e preenche os dados da ficha de estresse em papel. 

Assim está finalizada a primeira etapa do exame realizado.      

 O segundo fluxo, continuação do exame, inicia-se com o médico buscando a ficha do 

paciente no SCAMN. Em seguida, o paciente realiza repouso e o exame de cintilografia. O 

médico busca a ficha do paciente no SCAMN, preenche os dados da ficha de repouso em papel 

e cadastra o laudo da cintilografia. O ciclo se encerra com o exame finalizado. 
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Figura 6: Diagrama de Atividades. Neste diagrama, as caixas azuis indicam atividades realizadas pelo ator 

Médico e as caixas amarelas, pelo ator Paciente. Fonte: autoria própria 
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4.2 DIAGRAMA DE CLASSES 

 

A Figura 7 abaixo mostra o diagrama de classes UML. O domínio de aplicação é composto 

pelas classes Paciente, Medico e Anamnese, que serão descritas a seguir. A classe Paciente 

representa o indivíduo que busca a unidade hospitalar para consulta. Atributos e métodos 

listados abaixo: 

• cns: identificador referente ao CNS do paciente; 

• nome: nome do paciente; 

• dataNascimento: data de nascimento do paciente;  

• cadastrarPaciente(): método para cadastro do paciente;  

• editarPaciente(cns): método para editar a ficha do paciente;  

• visualizarPaciente(cns): método para visualizar a ficha do paciente; 

 

A classe Medico representa um ator e usuário do SCAMN. Possui dados associados à classe 

User que representa o usuário autenticado no PostgreSQL17. O objetivo da classe é associar o 

usuário autenticado a uma representação do mesmo como ator no SCAMN. Os atributos e 

métodos estão listados a seguir:  

 

• user: identificador de chave estrangeira relacionada à classe nativa do Django, 

responsável pelo controle de autenticação de usuários;  

• crm: identificador de médicos(as) inscritos no CRM;  

• nome: nome do médico;  

• senha: senha de autenticação do acesso ao SCAMN;  

• cadastrarMedico(): método para cadastrar do médico;  

• login(crm, senha): método para acessar o SCAMN restrito através da autenticação do 

médico; 

• logout(): método para cancelar o acesso autenticado do médico ao SCAMN; 

 

                                                           
17 Base de dados relacional utilizada no SCAMN. Disponível em: https://www.postgresql.org/. Acesso em: 29 abril 2021. 
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A classe Anamnese é uma representação das anamneses, as entrevistas realizadas pelos 

médicos aos pacientes. Seu objetivo é relacionar as classes Paciente e Medico, acrescentando 

informações referentes ao momento do preenchimento da anamnese. Os atributos e métodos 

estão descritos abaixo:  

• idAnamnese: identificador do objeto exclusivamente no banco de dados PostgreSQL; 

• tipoExame: tipo do exame realizado. Há dois tipos possíveis: 

o Cintilografia Miocárdica;  

o Pesquisa de Viabilidade;  

• paciente: identificador de chave estrangeira relacionado ao paciente no qual a anamnese 

está sendo realizada; 

• medicoResponsavel: identificador de chave estrangeira relacionado ao médico 

responsável pelo exame;  

• medicoAssistente: identificador de chave estrangeira relacionado ao médico assistente 

na realização da anamnese e exame;  

• motivoExame: motivo da realização do exame. Possui as opções abaixo:  

o Dor Torácica;  

o pós Síndrome Coronariana Aguda;  

o Alteração exame;  

o Equivalente Anginoso; 

o pós Cirurgia de Revascularização do miocárdio;  

o Lesão coronária; 

o Arritmia;  

o pós Angioplastia Coronária Transluminal Percutânea; 

o Insuficiência Cardíaca Congestiva; 

o Síncope; 

o Risco cirúrgico; 

o Outros: campo livre para descrição que não foram contempladas anteriormente;  

• medicamentos: medicamentos utilizados pelo paciente. Possui as opções abaixo: 

o Bloqueador de Cálcio; 

o AAS;  

o Nitrato;  
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o Beta-bloqueador;  

o Estatina;  

o Diurético;  

o BRA;  

o IECA;  

o Clopido.rel;  

o Outros: campo livre para descrição que não foram contempladas anteriormente;  

• dum: data da última menstruação da paciente;  

• peso: peso do paciente no momento da anamnese;  

• altura: altura do paciente no momento da anamnese;  

• alergia: alergias que o paciente possui;  

• cafeina: verdadeiro ou falso para caso do paciente ter ingerido cafeína antes da 

anamnese;  

• asma: verdadeiro ou falso para o paciente possuir a asma;  

• cintilografiaAdicional: campo de apoio ao tipo de exame Cintilografia Miocárdica. 

Referente ao protocolo a ser utilizado no exame. Possui as opções abaixo:  

o Protocolo de 1 dia;  

o Protocolo de 2 dias;  

• viabilidadeAdicional: campo de apoio ao tipo de exame Pesquisa de Viabilidade. 

Referente ao tipo de exame; Possui as opções abaixo: 

o Repouso/Redistribuição tardia;  

o Estresse/Redistribuição/Redistribuição tardia; 

• hda: história da doença atual. Possui as opções abaixo: 

o Assintomático;  

o Cansaço;  

o Síncope;  

o Dor torácica típica;  

o Dor torácica atípica;  

o Dispneia aos esforços;  

o Dispneia de repouso;  

o Palpitações;  
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o Outros: campo livre para descrição que não foram contempladas anteriormente;  

 

As opções iniciadas com hpp a seguir se referem a história patológica pregressa.  

 

• hppRisco: fatores de risco possui as seguintes opções: 

o Hipertensão Arterial Sistêmica;  

o Obesidade;  

o Diabetes Mellitus;  

o Dislipidemia;  

o Tabagismo;  

o Histórico familiar;  

o Ex-tabagismo;  

o Menopausa;  

• hppDac: DAC prévia possui as seguintes opções: 

o Infarto Agudo Miocárdio;  

o Cirurgia de Revascularização do Miocárdio;  

o Angioplastia Coronária Transluminal Percutânea;  

o Cateterismo Cardíaco alterado;  

• hppComorbidades: quando duas ou mais doenças estão relacionadas. Possui as 

seguintes opções: 

o Acidente Vascular Cerebral; 

o Insuficiência Renal Crônica;  

o Aneurisma de Aorta;  

o Doença Vascular;  

o Outros: campo livre para descrição que não foram contempladas anteriormente;  

 

As opções a seguir referem-se a exames prévios.  

 

• examesPreviosEco: exames prévios do tipo ecografia. Possui as opções listadas abaixo: 

o Normal;  

o Alteração Segmentar;  
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o Disfunção Sistólica;  

o Disfunção Diastólica;  

• examesPreviosFe: fração de ejeção em porcentagem.  

• examesPreviosTe: teste ergométrico. Possui as opções abaixo:  

o Normal;  

o Elétrocardiograma;  

o Dor;  

o Arritmia;  

o Baixa Pressão arterial;  

• examesPreviosMet: Equivalente Metabólico da Tarefa;  

• examesPreviosCat: cateterismo cardíaco. Possui as opções a seguir:  

o Normal;  

o Artéria Descendente Anterior;  

o Artéria Circunflexa;  

o Coronária Direita;  

o Safena;  

o Artéria Mamária;  

• examesPreviosTce: tronco de coronária esquerda;  

• examesPreviosCm: cintilografia miocárdica. Possui as opções abaixo: 

o Normal;  

o Isquemia;  

o Fibrose;  

o Isquemia / Fibrose; 

o Gated alterado; 

o Outros: campo livre para descrição que não foram contempladas anteriormente;  

• historicoAnamnese: lista contendo às anamneses prévias;  

• cadastrarAnamnese(): método para cadastrar anamnese;  

• editarAnamnese(idAnamnese): método para edição de anamneses criadas em menos de 

um dia;  

• listarAnamneses(paciente): método para listar as anamneses referentes a um paciente 

específico;  
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• visualizarAnamnese(idAnamnese): método para visualizar o conteúdo de uma 

anamnese específica; 
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Figura 7: Diagrama de Classes. Fonte: autoria própria 
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5 IMPLEMENTAÇÃO DO SCAMN 

 

Neste capítulo é discutida a implementação do SCAMN (Sistema Web para Controle de 

Anamneses em Exames de Medicina Nuclear). A seção 5.1 descreve os critérios utilizados na 

escolha das tecnologias. A seção 5.2 explicita as tecnologias utilizadas, e a seção 5.3 comenta 

as versões do SCAMN. Por fim, a seção 5.4 apresenta o layout do SCAMN. 

 

5.1 CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE TECNOLOGIAS 

 

 Para selecionar as tecnologias foram considerados os seguintes critérios. Conhecimento 

prévio da tecnologia, o que facilita o processo de desenvolvimento. A escalabilidade, que 

proporciona a possibilidade de adição de novas funcionalidades e aumento do escopo do 

SCAMN. A disponibilidade de ferramentas que suportem a tecnologia, a fim de permitir que 

os meios para o desenvolvimento não sejam impeditivos de sua efetivação.  

Além de tecnologia relevante para o mercado, o que por consequência garante um amplo 

acesso às informações dispostas na internet, facilitando a resolução de problemas futuros e a 

atualização do software. A documentação disponível, que permite o estudo e compreensão com 

base teórica mais aprofundada na tecnologia. Por fim, o custo para a utilização desta tecnologia. 

 

5.2 TECNOLOGIAS UTILIZADAS 

 

 Nesta seção estão declaradas as tecnologias, Python, Django e PostgreSQL, utilizadas 

no projeto de desenvolvimento do SCAMN. Além disso, também é abordada a razão para serem 

escolhidas. 

 

5.2.1 Python e Django 

 

 Python é uma linguagem de programação de alto nível, interpretada, orientada a objetos, 

funcional e de tipagem dinâmica. Além de ser gratuita e de fácil leitura, possui diversos 

frameworks otimizados para o desenvolvimento web. Sua comunidade está sempre disposta a 

evoluir a linguagem e aberta para qualquer dúvidas (SRINATH, 2017). 



42 
 

 

 

 

Com a escolha do Python foi necessário definir um framework de desenvolvimento web. 

Django é um framework open-source para aplicações backend baseadas em Python. Entre seus 

objetivos principais estão, simplicidade, flexibilidade, confiabilidade e escalabilidade (MELÉ, 

2020). Possui um painel de administração nativo considerado mais fácil de utilizar do que 

algumas tecnologias do mercado.  

Sua sintaxe simples, próprio servidor web, estrutura MVC, além de várias 

funcionalidades essenciais embutidas fazem com que o framework seja escolhido por diversas 

empresas para desenvolver suas soluções atualmente. Django também considera a segurança 

como prioridade, tendo um dos melhores serviços nativos. A fim de, evitar problemas comuns 

como sql injection18 e possuir atualizações de segurança rotineiras. 

 

5.2.2 PostgreSQL 

 

 O PostgreSQL é uma ferramenta de gerenciamento de bancos de dados relacionados 

com o foco em permitir implementação da linguagem SQL em estruturas. E tem o papel de 

gerenciar os dados desses bancos de maneira organizada e eficaz. Trata-se de uma ferramenta 

gratuita e de fácil integração com o Django.  

Esta ferramenta lida bem com altos volumes de solicitações e com cargas de trabalho 

grandes. Garante o desempenho otimizado ao realizar consultas simultâneas. Além da ajudar a 

armazenar informações de forma segura e, caso seja necessário, restaurá-las quando houver 

solicitação de outras aplicações integradas (DRAKE e WORSLEY, 2002). 

 

5.3 VERSÕES DO SCAMN 

 

 Para controle de versionamento do projeto, utilizou-se o sistema git para armazenar o 

código fonte no github. O projeto possui duas ramificações, a master, que contém o código de 

produção19, e o ramo updated-front-end20, que contém uma versão atualizada da interface 

gráfica do SCAMN porém não finalizada.  

                                                           
18 Tipo de ameaça de segurança que aproveita de falhas em sistemas que interagem com bases de dados através de comandos SQL. 
19 Repositório do SCAMN. Disponível em: https://github.com/Abcaran/anamneses_app. 
20 Ramo do repositório contendo a atualização do frontend em andamento. Disponível em: 

https://github.com/Abcaran/anamneses_app/tree/updated-front-end. 
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A versão master do código está hospedada21 no heroku e permanecerá ativa para 

visualização até o dia 10 de Junho de 2021. Para autenticação como administrador no SCAMN 

o login é “administrador” e senha “sistemaweb”. 

 

5.4 LAYOUT DO SCAMN 

 

 A seguir serão apresentadas capturas de tela referentes a seções do SCAMN, obtidas da 

versão lançada online. As seções dispostas são: cadastro de médico (subseção 5.4.1), 

autenticação de usuário (subseção 5.4.2), busca de paciente (subseção 5.4.3), cadastro de 

paciente (subseção 5.4.4), visualização da ficha do paciente (subseção 5.4.5), cadastro ou edição 

de anamneses (subseção 5.4.6), e upload de fichas (subseção 5.4.7). 

 

5.4.1 Cadastro de Médico 

 

 Esta captura apoia o caso de uso “UC3 - Cadastrar médico” da Tabela 6. Nela o usuário 

deve preencher os campos CRM, nome do médico, senha e confirmação de senha pedidos na 

ficha, Figura 8. Uma vez que o médico é cadastrado, o usuário será redirecionado para a tela 

principal do SCAMN, busca de pacientes, Figura 10. 

                                                           
21 Link para o SCAMN. Disponível em: https://anamneses-app.herokuapp.com/. 
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Figura 8: Tela cadastro de médico no SCAMN. 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

 

 

5.4.2 Autenticação de Usuário 

 

 Esta captura é um apoio para as ações que requerem autenticação no SCAMN, como 

cadastro de médicos, cadastro e edição de anamneses e upload de fichas de estresse e repouso. 

Nesta captura o usuário deve inserir o CRM e senha, Figura 9. 

 

Figura 9: Tela de autenticação de usuário no SCAMN. 
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5.4.3 Busca de Paciente 

 

 Esta captura apoia o caso de uso “UC1 - Buscar Paciente” da Tabela 4. Nela o usuário 

deve preencher o campo de busca com o CNS do paciente requerido, Figura 10. Caso o paciente 

esteja cadastrado, o usuário será redirecionado para a tela de visualização da ficha do paciente. 

 

 

Figura 10: Tela inicial no SCAMN com usuário autenticado. 
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5.4.4 Cadastro de Paciente 

 

 Esta captura apoia o caso de uso “UC2 - Cadastrar paciente” da Tabela 5. Nela o usuário 

deve preencher os campos com o CNS, nome e data de nascimento do paciente, Figura 11. Uma 

vez que o paciente é cadastrado, o usuário será redirecionado para a tela de visualização da 

ficha do paciente. 

 

 

Figura 11: Tela de cadastro de paciente no SCAMN. 
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5.4.5 Visualização da Ficha de Paciente 

 

 Esta captura é um apoio para os fluxos de cadastro de paciente, busca de paciente, 

cadastro de anamnese e edição de anamnese. Pois representa a união dos fluxos numa tela 

intermediária para seus procedimentos. Nas figuras abaixo estão dois modos de visualização 

desta tela, a Figura 12 com a visualização de um computador ou tablet, e a Figura 13 com a 

representação do SCAMN em tela de celulares. 

 

 

Figura 12: Tela do ficha do paciente no SCAMN. 
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Figura 13: Tela ficha do paciente no SCAMN, visualização mobile.  
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5.4.6 Cadastro ou Edição de Anamneses 

 

 Esta captura apoia os caso de uso “UC4 - Aplicar anamnese” da Tabela 7 e “UC5 - 

Editar anamnese” da Tabela 8. Nela o usuário deve preencher os campos pedidos na ficha (vide 

Figuras 14, Figura 15 e Figura 16). Uma vez que a anamneses é cadastrada, o usuário será 

redirecionado para a tela de visualização da ficha do paciente. 

 

Figura 14: Tela cadastro de anamnese no SCAMN - parte 1.  
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Figura 15: Tela cadastro de anamnese no SCAMN - parte 2.  
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Figura 16: Tela cadastro de anamnese no SCAMN - parte 3.  
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5.4.1 Upload de Fichas 

 

 Nesta captura o usuário autenticado deve inserir o link das fichas de repouso e estresse 

para serem disponibilizados para download, Figura 17. Ao confirmar o upload dos links o 

usuário será redirecionado para a tela do SCAMN, busca de pacientes, Figura 10. Na 

visualização da ficha de qualquer paciente, Figura 12, será possível clicar nos botões “Imprimir 

Ficha de Estresse” ou “Imprimir Ficha de Repouso” para abrir em outra aba do navegador o 

link das fichas cadastradas. 

 

 

Figura 17: Tela de upload de fichas no SCAMN.  
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6 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 

 

Neste capítulo, será apresentada na seção 6.1 a descrição da avaliação. A seção 6.2 trata 

da adaptação do conjunto de heurísticas de Nielsen para o SCAMN (Sistema Web para Controle 

de Anamneses em Exames de Medicina Nuclear). Por fim, a seção 6.3 apresenta os resultados 

da avaliação realizada, que tem como objetivo identificar se o SCAMN atende às heurísticas de 

Nielsen (NIELSEN, 1994). 

 

6.1 DESCRIÇÃO DA AVALIAÇÃO 

 

 Esta avaliação foi realizada pelo autor deste trabalho e tem como intuito averiguar se o 

SCAMN segue os padrões de usabilidade propostos por Nielsen. Foram identificados os 

objetivos e as necessidades dos usuários do SCAMN. Os funcionários do departamento de 

Medicina Nuclear do Hospital Universitário Antônio Pedro queixam-se da forma como as 

anamneses são cadastradas e armazenadas.       

 Com base nisso, foi selecionado um cenário de uso do SCAMN, referente ao cadastro 

de paciente e anamnese por um médico. Em seguida, foi inspecionada a interface em busca de 

exemplos que adaptassem cada padrão de usabilidade. A análise desta avaliação está na seção 

seguinte. 

 

6.2 ADAPTAÇÃO DO CONJUNTO DE HEURÍSTICAS DE NIELSEN 

 

 Nesta seção estão apresentadas as adaptações das heurísticas de Nielsen (NIELSEN, 

1994) para o SCAMN. De forma que, cada item é composto pela definição da heurística e sua 

funcionalidade equivalente. As heurísticas abordadas são: visibilidade do estado do sistema 

(subseção 6.2.1), correspondência entre o sistema e o mundo real (subseção 6.2.2), controle e 

liberdade do usuário (subseção 6.2.3), consistência e padrões (subseção 6.2.4), prevenção de 

erro (subseção 6.2.5), reconhecimento ao invés da lembrança (subseção 6.2.6), flexibilidade e 

eficiência de uso (subseção 6.2.7), estética e design minimalista (subseção 6.2.8), ajudar 

usuários a reconhecer, diagnosticar e a se recuperar de erros (subseção 6.2.9) e ajuda e 

documentação (subseção 6.2.10). 
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6.2.1 Visibilidade do estado do sistema 

 

A primeira heurística de Nielsen diz que os usuários devem sempre ser informados, pelo 

design, sobre o andamento dos processos, através de feedback em tempo viável. Esta heurística 

está contemplada no SCAMN. De forma que, após qualquer interação que demande resposta, o 

SCAMN provê uma mensagem informativa em relação a ação realizada. A Figura 18 exibe a 

mensagem informativa referente ao caso de uso “UC4 - Aplicar anamnese” da Tabela 7. 

 

Figura 18: Mensagem utilizada para dar feedback sobre a ação de cadastro de anamnese.  

 

6.2.2 Correspondência entre o sistema e o mundo real 

 

A segunda heurística de Nielsen diz que o design deve falar a mesma língua que o 

usuário, utilizando vocabulários e conceitos familiares em detrimento de jargão interno. As 

informações devem seguir um fluxo natural e de ordem lógica. Esta heurística está presente no 

SCAMN. De modo que, o vocabulário referente ao tema, previamente disposto no formato de 

abreviações contidas na ficha de anamnese (Figura 1), é disposto em formato extenso (vide 

Figura 14, Figura 15 e Figura 16). 
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6.2.3 Controle e liberdade do usuário 

 

 A terceira heurística de Nielsen afirma que usuários comumente cometem erros. E por 

isso se faz necessária uma saída, que permite encerrar o fluxo em andamento. Esta heurística 

está contemplada no SCAMN, na presença de botões com funcionalidade de cancelar o 

processo iniciado. A Figura 8 demonstra a tela de cadastro de médicos com a presença do botão 

“Cancelar”, responsável por encerrar a ação. 

 

6.2.4 Consistência e padrões 

 

 A quarta heurística de Nielsen afirma que palavras, situações ou ações diferentes não 

devem significar a mesma coisa. Esta heurística se encontra em todas as telas do SCAMN, pela 

composição de cores sempre presentes nos botões com o mesmo objetivo. As Figuras 8, 9, 17 

demonstram a unificação dos padrões para os botões “Cancelar” e “Salvar” em telas diferentes 

do SCAMN. 

 

6.2.5 Prevenção de erro 

 

A quinta heurística de Nielsen diz que boas mensagens de erro são importantes, mas o 

melhor design é aquele que previne erros (ROGERS, SHARP e PREECE, 2005). Esta heurística 

está presente no SCAMN, através da validação de campos necessários nos formulários (Figura 

19). 
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Figura 19: Mensagem utilizada para dar feedback campos requeridos não preenchidos. 
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6.2.6 Reconhecimento ao invés da lembrança 

 

 A sexta heurística de Nielsen informa que as informações devem ser visíveis, a fim de 

minimizar a carga da memória do usuário. Esta heurística está contemplada no SCAMN através 

do menu de ações, sempre disposto na parte superior da tela. Assim, são informadas todas as 

ações viáveis disponíveis ao usuário, de acordo com sua permissão de acesso. A Figura 14 

apresenta o menu no topo da tela, com todas as ações permitidas ao administrador autenticado 

que acessa a tela de cadastro de anamnese. 

 

6.2.7 Flexibilidade e eficiência de uso 

 

 A sétima heurística de Nielsen diz que o design deve permitir caminhos diferentes para 

interações. De modo a atender usuários com diferentes níveis de expertise no SCAMN. Esta 

heurística não está abordada no SCAMN, devido ao fato de ser um produto mínimo viável. 

 

6.2.8 Estética e design minimalista 

 

 A oitava heurística de Nielsen afirma que somente informações relevantes devem estar 

contidas nas interfaces (ROGERS, SHARP e PREECE, 2005). Esta heurística está contemplada 

no SCAMN, através da objetividade na disposição dos elementos e textos. A Figura 12 

demonstra a visualização de informações relevantes à ficha do usuário. 
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6.2.9 Ajudar usuários a reconhecer, diagnosticar e a se recuperar de erros 

 

 A nona heurística de Nielsen informa que as mensagens de erros devem indicar 

claramente qual é o problema e sugerir uma solução. Esta heurística está presente no SCAMN, 

através das mensagens de erro referentes aos fluxos descritos no trabalho. A Figura 20 apresenta 

o fluxo de exceção do caso de uso “UC1 - Buscar Paciente” da Tabela 4. 

 

 

Figura 20: Mensagem utilizada para dar feedback em relação a usuário inexistente. 

 

6.2.10 Ajuda e documentação 

 

 A décima heurística de Nielsen diz que é ideal que o sistema não necessite de 

explicações complementares. Entretanto, a presença de documentação referente ao sistema 

pode ajudar usuários a compreender melhor as ações (ROGERS, SHARP e PREECE, 2005). 
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Esta heurística está parcialmente presente no SCAMN, em razão de as ações estarem bem 

definidas e os usuários possuírem vasto conhecimento prévio no tema. 

 

6.3 RESULTADOS E AUTOAVALIAÇÃO DE HEURÍSTICA 

 

 Após a investigação da interface do SCAMN, foi constatado que dentre os designs de 

interação analisados, é atendida parcialmente a ajuda e documentação (subseção 6.2.10), e não 

é atendida a flexibilidade e eficiência (subseção 6.2.7). Conclui-se que, o SCAMN tem indícios 

de atender, em partes, às heurísticas de Nielsen (NIELSEN, 1994) apresentadas. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho se propôs a desenvolver uma solução para os problemas relacionados ao 

cadastro manual de pacientes e anamneses enfrentados pelo Hospital Universitário Antônio 

Pedro: o “Sistema Web para Controle de Anamneses em Exames de Medicina Nuclear” 

(SCAMN).  

O SCAMN foi desenvolvido com a coparticipação de um especialista do domínio e 

escrito em Python e Django; linguagens que permitem que o código se mantenha atualizado e 

de fácil manutenibilidade.  

Este trabalho possibilitou uma consolidação dos conhecimentos de desenvolvimento de 

software, passando por todas as etapas e culminando em um projeto funcional e escalável, em 

conformidade com todas as regras de negócio e todos os requisitos funcionais e não-funcionais 

estabelecidos em reunião com os stakeholders.  

Entre suas funcionalidades, destacaram-se: o cadastramento, edição e recuperação de 

pacientes e anamneses; a recuperação do histórico de anamneses dos pacientes; a criação e 

edição de dados restrita a usuários logados no SCAMN; o cadastro de médicos; e a 

personalização das fontes de origem das fichas de estresse e repouso.  

Sendo uma contribuição inicial para apoio aos processos referentes a exames da 

Medicina Nuclear no Hospital Universitário Antônio Pedro, soma-se às limitações do SCAMN: 

a ausência de avaliação empírica com os potenciais usuários e especialistas em Medicina 

Nuclear e a existência de limitações técnicas relacionadas à atualização da interface gráfica.  

Conclui-se que este trabalho inicia o que, idealmente, será uma rotina de apoio e 

melhoria contínua de processos internos do Hospital Universitário Antônio Pedro. Ademais, 

futuros trabalhos podem: implementar a validação das fichas por meio de assinatura eletrônica; 

tratar as fichas de estresse e repouso, preenchidas manualmente, para importação automática 

dos dados no SCAMN; integrar com outros sistemas já utilizados pelo hospital; realizar o teste 

de usabilidade do SCAMN; etc. 
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