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RESUMO
O uso de sistemas computacionais pela área médica proporciona aumento
nos recursos de tratamento e diagnóstico de pacientes, ao mesmo tempo em que
uma falha de qualquer natureza nesses sistemas pode diminuir a capacidade destes
recursos. Devido à alta carga cognitiva associada à atividade médica, a usabilidade
se torna importante fator para a diminuição de falhas oriundas do uso de um sistema
de software. A usabilidade não tem tido a importância necessária na fase de
elaboração da arquitetura de um sistema computacional, devido à dificuldade em
estabelecer uma relação entre os cenários de uso e as decisões arquiteturais.
Sendo assim, uma abordagem arquitetural que tenha ênfase na usabilidade se torna
mais promissora se desenvolvida com o suporte de um processo ou modelo de
referência que possa aproximar as características do usuário às decisões
arquiteturais. O objetivo deste trabalho é expandir a abordagem arquitetural com
ênfase em atributos de qualidade, no que diz respeito ao atributo de qualidade
usabilidade, e incluí-la no modelo de ciclo de vida da engenharia da usabilidade,
tendo como objetivo o aumento do nível de usabilidade de um sistema de software.
Este trabalho foi aplicado no sistema de prontuário eletrônico do Centro de Ensino e
Pesquisa do Serviço de Cirurgia e Cabeça do Hospitala Heliópolis. Foram elicitados
os cenários de uso e características de uso da área de aplicação e a partir disso foi
elaborado um modelo que relacione as táticas arquiteturais e padrões arquiteturais
que influenciem diretamente nestes cenários de uso.
Palavras-chave: Interação Humano Computador. Prontuário Eletrônico de Pacientes.
Usabilidade. Arquitetura de Software.

ABSTRACT
An architectural approach applied to Usability Engineering life cycle in
electronic medical records
The use of computer systems by medical resources provides increased
treatment and diagnosis of patients at the same time that a failure of any nature in
these systems can reduce the ability of these features. Due to the high cognitive load
associated with medical activity, usability becomes important factor for the reduction
of failures from the use of a software system. Usability has not had the necessary
importance in preparation of the architecture of a computer system, because of the
difficulty in establishing a relationship between usage scenarios and architectural
decisions. Thus, an architectural approach that has an emphasis on usability
becomes more promising is developed with the support of a process or reference
model that can approximate the characteristics of the user to architectural decisions.
The objective of this work is to expand the architectural approach with an emphasis
on quality attributes, with regard to the usability quality attribute, and include it in the
model life cycle of usability engineering, aiming at increasing the level of usability a
software system. This method was applied in the electronic medical record system at
the Center for Teaching and Research Department of Surgery and Head Heliópolis
Hospital. Were elicited usage scenarios and usage characteristics of the application
area and from this we designed a model that relates the architectural tactics and
architectural patterns that directly influence these usage scenarios.
Keywords: Human-Computer
Software Architecture.
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1 INTRODUÇÃO

Nesta seção são apresentados os objetivos a serem atingidos por este
trabalho,

as

contribuições

proporcionadas,

a

metodologia

empregada

no

desenvolvimento e a organização deste trabalho.
Componentes de software responsáveis pela interação com o usuário são
partes fundamentais de um sistema computacional e os usuários deste sistema
tendem a serem críticos no que diz respeito à facilidade no uso (NIELSEN, 1993).
Shneiderman (1998) tem ideia semelhante, e aponta como um dos fatores
crítico de sucesso para um sistema computacional interativo a preocupação com
aspectos inerentes às atividades do usuário, como sua capacidade perceptiva e
habilidade cognitiva na execução de suas tarefas diárias.
O importante aumento no uso de sistemas computacionais na área médica
proporciona aumento na capacidade de tratamento e diagnóstico de pacientes
(LILJEGREN, 2006). O autor observa que a eficácia de um sistema computacional
no âmbito médico está associada a fatores como uso adequado à situação,
competência e segurança no uso.
Em sua pesquisa, Silva (2008) ressalta a importância da usabilidade em
sistemas médicos, destacando que as tarefas realizadas pelos profissionais da
saúde têm uma alta carga cognitiva e considera que as ferramentas inseridas nesse
contexto não devem aumentar ainda mais essa carga, nem tampouco exigir muito
tempo ou dedicação do usuário.
O cenário de aplicação desse estudo, a Proposta de Projeto para Edital
MCT/CNPq N º 09/2010 (MCT/CNPQ, 2010), mostra que atualmente o Centro de
Ensino e Pesquisa do Serviço de Cirurgia e Cabeça do Hospital Heliópolis mantém o
prontuário médico de seus pacientes na forma de catálogo físico: prontuários em
papel, exames em papéis e filmes armazenados em pastas.
Além da possibilidade de extravio e perda de informações, a proposta aponta
como outro ponto crítico para o setor de cirurgia a dificuldade para realização de
pesquisas históricas e assintomáticas que objetivem a coleta de informações
visando a melhoria de seus processos ou diagnósticos, seja para simples melhora
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nos atendimentos e procedimentos realizados como para o aperfeiçoamento das
técnicas cirúrgicas empregadas pelos médicos do setor.
A mesma proposta fez um levantamento de quatro sistemas de mercado para
controle e gestão de prontuário de pacientes junto aos médicos do Hospital
Heliópolis, com o objetivo de observar e verificar os pontos positivos e negativos de
cada um. É importante ressaltar que além da atividade de atendimento a pacientes,
o complexo possui um centro de pesquisa, cujo principal insumo de estudo é o
histórico dos pacientes e o objetivo é fomentar pesquisa que possibilite avanço na
área médica.
Os resultados desta observação apontaram que todos os usuários tiveram
algum tipo dificuldade no processo de uso, o que acarretava consequente baixa na
qualidade dos prontuários e perda de informações úteis em pesquisas estatísticas e
científicas que são captadas no momento do atendimento aos pacientes.
A arquitetura de um sistema computacional tem como objetivo resolver as
necessidades ou problemas, de um cenário de negócio, como por exemplo, o
problema de facilidade no uso de sistemas destinados a prontuários de paciente
(BASS et al, 2003).
Ainda segundo Bass et al (2003), a arquitetura de um sistema computacional
pode ser definida como uma representação, em alto nível de abstração, dos
componentes de um sistema de software e como estes interagem entre si com o
intuito de atingir um determinado objetivo que contribua positivamente para o
negócio.
O atributo de qualidade usabilidade não tem tido a importância necessária na
fase de elaboração da arquitetura de um sistema computacional, fato este que pode
levar ao retrabalho tardio bem como tornar o sistema menos usável do que poderia
ser (GOLDEN et al, 2005).
A correta seleção de decisões arquiteturais é fator determinante também para
redução de problemas relacionados à usabilidade. Ao mesmo tempo em que essas
decisões são as mais importantes, pois aumentam o nível de usabilidade, são
também as mais difíceis de serem visualizadas, dada a dificuldade em se
estabelecer uma conexão entre os cenários de uso do sistema computacional e sua
respectiva arquitetura (BASS et al, 2001).
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Cenários de uso são conjuntos de informações relacionadas ao estímulo
provocado pelo usuário, resposta do sistema e condições de ambiente no qual se dá
o processamento desse estímulo. A resposta do sistema possibilita a extração de
métricas (BASS et al, 2003).
O estudo de Bass et al (2002), mostra uma abordagem para seleção de
decisões arquiteturais com ênfase na usabilidade. A abordagem se mostra
promissora quanto ao seu objetivo: aumentar o nível de uso de um sistema de
software. Todavia o estudo trabalha com um número restrito de cenários de uso e
estes são genéricos, pois não é a proposta do autor polarizar o estudo a um cenário
de negócio específico. Além do mais, a derivação dessas decisões a partir dos
cenários não seguiu nenhum método ou processo, não sendo esse o objetivo do
autor.
Essa abordagem se torna mais promissora a partir do momento em que os
cenários de uso são mais especializados, dentro de um contexto de negócio, e a
transição entre os cenários de uso e as decisões arquiteturais, que constitui uma
abordagem mais técnica, é feita com o suporte de um processo ou modelo de
referência (BASS et al, 2002).
O ciclo de vida de usabilidade tem como objetivo atingir usabilidade do sistema
interativo por meio da organização de atividades de um projeto centrado no usuário
dentro do ciclo de vida de projeto (ISO 13407, 1999).
O modelo de ciclo de vida de usabilidade proposto por Mayhew (1999),
baseado na norma ISO 13407 (1999), apresenta dentro de um processo todo ciclo
de vida detalhado do desenvolvimento, desde a análise dos requisitos até
implantação do sistema com ênfase na usabilidade. De forma geral, o modelo tem
como objetivo levantar os cenários de uso, associá-los a modelos e padrões de
implantação de tal forma a gerar artefatos que possam ser avaliados pelos usuários
finais. O modelo traz um direcionamento sobre quais atividades e a sequência que
estas devem ser executadas dentro de um projeto, entretanto não obriga a forma
como essas atividades devem ser executadas, abrindo espaço para opções de
implementação, como por exemplo, produzir soluções de projeto a partir de uma
abordagem arquitetural.
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Espera-se que uma abordagem arquitetural, traduzida na seleção e aplicação
de decisões arquiteturais e seus mecanismos de implementação com ênfase na
usabilidade, associada ao ciclo de vida da engenharia da usabilidade escolhido
possa contribuir positivamente para o nível de uso de um sistema interativo
destinado à gestão de prontuários de pacientes.

1.1 Objetivo

O objetivo do trabalho é a inclusão de uma abordagem arquitetural no ciclo de
vida da engenharia da usabilidade escolhido, sendo que a hipótese da pesquisa é
que essa inclusão somada ao modelo proposto pelo ciclo de vida contribua
positivamente para a usabilidade de um sistema de software.
A aplicação desse estudo a partir de um cenário real possibilita a extração de
informações mais detalhadas das tarefas realizadas pelos usuários. Segundo Carrol
(1995), o conjunto dessas informações pode ser definido como cenários de uso que
são os direcionadores da abordagem arquitetural proposta neste estudo.
Sendo assim o estudo visa estabelecer uma relação entre: cenários de uso,
táticas arquiteturais e padrões arquiteturais, dentro do ciclo de vida de usabilidade,
de tal forma que possibilite aumento no nível de usabilidade do sistema de software,
no caso o sistema de prontuário eletrônico de pacientes.

1.2 Contribuições

Este estudo aborda a necessidade em estabelecer uma relação entre
arquitetura de software e usabilidade, por meio de uma abordagem arquitetural com
ênfase em um atributo de qualidade, baseada no trabalho de Bass et al (2003), para
aumento no nível de usabilidade de um sistema computacional interativo.
Como contribuição, reforça a ideia do trabalho de Bass et al (2003) de que as
decisões arquiteturais devem ser orientadas a objetivos de negócio traduzidos por
atributos de qualidade e que essas decisões não se resumem a simples utilização
de padrões de projeto, como se verifica muitas vezes na prática.
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Dessa maneira as contribuições diretas deste trabalho são:
a. Expansão do modelo de Bass et al (2003) com novas táticas arquiteturais
com ênfase em usabilidade de acordo com o cenário de uso da aplicação.
b. Inclusão de padrões arquiteturais já existentes na bibliografia no modelo de
Bass et al (2003) de acordo com as táticas arquiteturais.
c. Estudo da aderência dos itens a e b no ciclo de vida da Engenharia da
Usabilidade de Mayhew (1999).
d. Aplicação dos itens anteriores em um cenário real com ênfase na área
médica.
Espera-se que a convergência dos itens acima possa contribuir positivamente
na usabilidade de um sistema de software.

1.3 Metodologia

A pesquisa foi desenvolvida tendo como premissas a abordagem arquitetural
proposta por Bass et al (2003), o modelo de ciclo de vida da engenharia da
usabilidade de Mayhew (1999) e as necessidades do controle de prontuários de
pacientes do Centro de Ensino e Pesquisa do Serviço de Cirurgia e Cabeça do
Hospital Heliópolis.
De caráter experimental, o trabalho busca encontrar, a partir da revisão
bibliográfica, uma relação entre arquitetura de software e engenharia da usabilidade
que possa contribuir na melhora da usabilidade de sistemas interativos de prontuário
eletrônico de pacientes a partir das informações coletadas em campo.
Para isso, inicialmente foram levantadas referências na literatura a respeito dos
principais modelos de ciclo de vida da engenharia da usabilidade, abordagem
arquitetural com ênfase em atributos de qualidade, táticas arquiteturais, padrões
arquiteturais e de projeto. Adicionalmente são identificadas referências que
interliguem esses conceitos à usabilidade e ao cenário de aplicação.
Na sequência foi executado um processo de análise, modelagem e validação
descrito na seção cinco deste trabalho.
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1.4 Organização do Trabalho

Esta dissertação está dividida da seguinte forma:

Seção 2 – Engenharia da Usabilidade: nesta seção são apresentados os
conceitos relacionados à engenharia da usabilidade que dão sustentação a
este trabalho, como definições de usabilidade, objetivos da engenharia da
usabilidade e cenários de uso. São descritos os principais modelos de ciclo de
vida da engenharia da usabilidade, além de descrever como estes modelos são
utilizados neste trabalho. Finalizando o seção, são apresentados trabalhos de
pesquisa relacionados a ciclo de vida da engenharia da usabilidade.

Seção 3 – Arquitetura de Software: esta seção é centrada na abordagem
arquitetural com ênfase em atributos de qualidade, que pode ser encontrada
em Bass et al (2003), e na relação entre táticas arquiteturais, padrões
arquiteturais e padrões de projeto. Finalizando a seção, são apresentados
trabalhos de pesquisadores relacionados à abordagem arquitetural com ênfase
em atributos de qualidade e como estes conceitos são utilizados neste trabalho
de pesquisa.

Seção 4 – Engenharia de Software aplicada à Medicina: nesta seção são
apresentadas condições que caracterizem software como um equipamento
médico. São descritas características da área médica que fazem com que a
usabilidade de um sistema computacional seja importante atributo de
qualidade, além das principais normas de desenvolvimento específicas à área
médica. São apresentados trabalhos de pesquisadores relacionados à
usabilidade de software aplicado à área médica, alguns deles específicos a
prontuário eletrônico de paciente.

Seção 5 – Método de Trabalho: nesta seção é apresentado o processo de
trabalho utilizado na elaboração deste estudo.

Seção 6 – Análise de requisitos da aplicação: nesta seção são
apresentadas as principais características do sistema de prontuário eletrônico
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de pacientes, no que diz respeito à usabilidade, obtidas através do contato do
pesquisador com a área de aplicação, como pré-requisitos para definição das
metas de usabilidade.

Seção 7 – Abordagem arquitetural com ênfase na usabilidade do sistema
de prontuário eletrônico de pacientes: nesta seção é apresentada a
expansão do modelo de Bass et al (2003) no que diz respeito a táticas
arquiteturais e padrões arquiteturais que influenciam diretamente o atributo de
qualidade usabilidade, tendo como base os cenários de uso do sistema de
prontuário eletrônico de pacientes.

Seção 8 – Inclusão da abordagem arquitetural no modelo de ciclo de vida
da engenharia da usabilidade: nesta seção é apresentado o modelo de ciclo
de vida da engenharia da usabilidade de Mayhew (1999), considerando a
inclusão da abordagem arquitetural. É apresentada a segunda iteração do ciclo
de vida, considerando o modelo já alterado.

Seção 9 – Validações dos Resultados: nesta seção é discutido se o modelo
conceitual do projeto, tal qual definido por Mayhew (1999), porém acrescido do
modelo gerado pela abordagem arquitetural, atinge as metas de usabilidade
elicitadas no método de trabalho. São discutidos os resultados com base nas
hipóteses desta pesquisa.

Conclusão: nesta seção são apresentadas, a partir dos resultados obtidos
neste trabalho, as contribuições alcançadas e as perspectivas para futuros
trabalhos.
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2

ENGENHARIA DA USABILIDADE

Esta seção tem como objetivo detalhar os conceitos de engenharia da
usabilidade, ou relacionados à usabilidade, que darão sustentação a este trabalho.
Em um modelo de atributos de qualidade de software, a usabilidade se encaixa
entre os seis principais que delimitam a qualidade de um produto, que são:
confiabilidade,

funcionalidade,

eficiência,

manutenibilidade,

portabilidade

e

usabilidade (ISO 9126-1, 2001).
Usabilidade está ligada ao projeto, avaliação e implementação de sistemas
computacionais, contemplando hardware e software, de tal forma a ajudar os
usuários em suas tarefas, em um contexto específico, de maneira produtiva (ISO
9126-1, 2001; ROCHA et al, 2003).
Engenharia de usabilidade é o nome dado ao conjunto de atividades
distribuídas na forma estruturada de projeto de sistemas computacionais cujo
objetivo é a usabilidade (ROCHA et al, 2003).
Mayhew (1999) também define engenharia da usabilidade como sendo uma
disciplina que visa fornecer técnicas, processos e ferramentas que possam servir de
suporte a um projeto de um sistema computacional com ênfase no usuário
(MAYHEW, 1999).
O principal objetivo da engenharia da usabilidade é a diminuição do custo no
desenvolvimento de um projeto centrado no usuário por meio da redução no tempo
de desenvolvimento, tempo de treinamento e retrabalho (NIELSEN, 1993).
É importante ressaltar que engenharia de usabilidade não está apenas ligada
a atividades, processos e técnicas, mas sim a filosofia de considerar o usuário como
centro do processo, levando em consideração o ambiente, aspectos cognitivos e
psicológicos na execução de sua rotina (AVELINO, 2005; MAYHEW, 1999;
NIELSEN 1993).
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2.1 Ciclo de vida da engenharia da usabilidade

O ciclo de vida da engenharia da usabilidade define orientações e atividades de
um ciclo de desenvolvimento iterativo com a ênfase na usabilidade de um sistema
de software (ISO 13407, 1999).
Tendo como ponto de vista o ciclo de vida da engenharia de software, o ciclo
de vida da usabilidade é um suporte ao desenvolvimento e invertendo-se o ponto de
vista, o ciclo de vida de usabilidade tem a estrutura do ciclo de vida de engenharia
de software, acrescido de atividades pertinentes a usabilidade (ISO 13407, 1999).
A norma ISO 13407 (1999) define diretivas com o objetivo de atingir
usabilidade de um sistema computacional interativo. Essas diretivas são
composições de atividades organizadas linearmente em um ciclo de vida, o ciclo de
vida da engenharia da usabilidade.
Ela define cinco atividades macros: planejamento do projeto, especificar o
contexto do uso, especificar os requisitos do usuário e da organização, produzir
soluções de projeto e validar soluções em contraposto aos requisitos e a sequencia
de execução das atividades, sendo que cada atividade é desmembrada em
atividades menores, que fornecem o direcionamento para obtenção do objetivo da
atividade macro. A FIGURA 1 mostra a disposição das atividades dentro do ciclo de
vida da engenharia da usabilidade definidos na norma ISO 13407 (ISO 13407,
1999).

Figura 1 – ISO 13407 - Atividades do ciclo de vida usabilidade
Fonte: Adaptado de ISO 13407 (ISO 13407, 1999)
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Na literatura podem ser encontradas duas importantes referências de modelo
de ciclo de vida da engenharia da usabilidade: modelo estrela proposto por Hix e
Hartson (HIX et al, 1993) e o modelo proposto por Mayhew (MAYHEW, 1999).

2.1.1 Ciclo de vida de estrela

O modelo estrela proposto por Hix e Hartson (HIX et al, 1993) é composto por
cinco atividades: análise de requisitos, especificação dos requisitos de usabilidade,
projeto e prototipação, sendo que cada uma dessas atividade é precedida de uma
atividade destinada à validação.
Este modelo não tem uma atividade inicial e nem uma sequencia de execução
das atividades. A única exigência é que cada atividade seja intercalada por uma
validação, sendo esta pertinente ao tipo da atividade na qual é precedida
(MARTINEZ, 2002).

Figura 2 – Atividades do ciclo de vida de Hix e Hartson
Fonte: Adaptado de Hix et al (HIX et al, 1993)

Por se tratar de um modelo incremental, as atividades não precisam estar
totalmente concluídas para sequência do processo, o que permite afirmar, por
exemplo, que não há necessidade de especificação de todos os requisitos de
usabilidade para início do projeto (HIX et al, 1993).

25

A FIGURA 2 representa as cinco macro atividades do modelo estrela. Nesta
figura cabe a observação sobre a inexistência de uma atividade inicial única e a
centralização da atividade de validação.

2.1.2 Ciclo de vida de Mayhew

Baseado no padrão definido pela norma ISO 13407, o modelo de Mayhew
(1999) apresenta, dentro de um processo, todo ciclo de vida detalhado do
desenvolvimento, desde a análise dos requisitos até implantação de um sistema
com ênfase na usabilidade.
Diferentemente do modelo estrela, o modelo proposto por Mayhew é dividido
em três etapas. A primeira contém uma única fase: análise de requisitos e tem como
objetivo principal a elicitação dos requisitos de usabilidade. A segunda etapa é
composta por três fases: projeto, testes e implementação e tem como objetivo
promover decisões de projeto, modelos e padrões de implementação e apoiar as
atividades de teste dos artefatos gerados. A terceira etapa é composta por uma
única fase: instalação ou implantação e tem como objetivo a implantação dos
artefatos gerados na segunda etapa.
Exceção feita à primeira etapa, todas as etapas do processo são baseadas no
método iterativo, que tem como objetivo primordial a antecipação dos riscos,
diminuição do retrabalho e aumento da qualidade do produto final através da
distribuição de atividades de verificação e validação sempre ao final de cada etapa.
O processo ainda define artefatos de saída para cada fase e estes são
submetidos ao processo de verificação e validação citado anteriormente. As
atividades que geraram este artefato são executadas até que o resultado seja
positivo, não havendo mudança de fase dentro do ciclo de vida.
A FIGURA 3, adaptada do modelo de Mayhew, mostra as três etapas, as
cinco atividades (análise de requisitos, projeto, implementação, teste e implantação)
e de forma geral, os objetivos e artefatos de saída de cada fase do ciclo de vida de
usabilidade.
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Figura 3 - Modelo de ciclo de vida da Engenharia de Usabilidade
Fonte: Adaptada de Mayhew (MAYHEW, 1999)

Ainda na mesma figura, é possível verificar que a primeira etapa, análise de
requisitos, se comparada ao modelo de engenharia de software orientada a objetos
(OOSE) se referencia ao modelo de análise. Esta primeira etapa é composta por
cinco atividades: identificação do perfil do usuário, análise de tarefas, identificação
das restrições de plataforma e dos princípios de projeto e definição dos objetivos da
usabilidade.
Identificação do perfil do usuário tem como objetivo estudar mais
profundamente a população específica que terá contato com o sistema, identificando
características particulares desta população, como por exemplo, aspectos
socioculturais.
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A atividade análise de tarefas objetiva o detalhamento da rotina e das tarefas
realizadas pelos usuários e a forma como estes usuários interagem com o meio para
realização destas tarefas.
Identificação das restrições de plataforma está relacionada ao detalhamento
dos recursos e plataformas tecnológicas.
Identificação dos princípios de projeto está relacionada ao estabelecimento de
regras estruturadas que tendem a facilitar o atingimento das metas de usabilidade,
como por exemplo, um modelo funcional ou de dados ou ainda um modelo de
requisitos a ser seguido.
Ao final destas quatro atividades, tem-se a quinta é ultima atividade: definição
dos objetivos da usabilidade, que tem como objetivo definir as metas de usabilidade,
a partir das informações obtidas nas quatro atividades iniciais. Essas metas serão o
direcionador das decisões de projetos e estão documentadas no guia de estilo,
artefato de saída desta primeira etapa.
Ainda na FIGURA 3, as três fases da segunda etapa do modelo: projeto,
desenvolvimento e teste, são identificadas como nível 1, 2 e 3 respectivamente.
Estas três fases, se traçado um paralelo ao modelo de engenharia de software
orientada a objetos (OOSE), estariam relacionadas ao modelo de análise, modelo de
projeto, modelo de implementação e modelo de teste.
O nível 1, tem como objetivo a definição do modelo conceitual e arquitetural
da aplicação, sendo direcionado pelas metas de usabilidades definidas na primeira
etapa.
Neste nível, o modelo conceitual só é adotado como modelo a ser seguido
pelo desenvolvimento a partir do momento em que é verificado que este atinge todas
as metas de usabilidades desejadas, caso contrário essa etapa é executada até que
este atinja estas metas. O artefato de saída desta fase é um guia de estilo com os
padrões definidos no modelo conceitual.
Em casos de projetos de menor complexidade, conforme demonstrado na
FIGURA 3 pela linha tracejada, após o modelo conceitual definido, passa-se
diretamente para a fase de desenvolvimento, sendo desprezadas as atividades
referentes à validação e refinamento do modelo, assim como não serão construído
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protótipos e serão desprezadas as atividades referentes à validação e refinamento
das interfaces.
O nível 2 é composto por três atividades: definição dos padrões, prototipação
e avaliação das interfaces. Assim como na fase anterior, as interfaces somente são
submetidas a testes quando validadas de acordo com as metas de usabilidade e
modelo conceitual, em caso negativo são executadas n iterações dessa etapa até
que atinjam estas metas.
O terceiro é último nível da segunda etapa tem como objetivo verificar se as
interfaces desenvolvidas atendem aos objetivos da usabilidade. Em caso de
insucesso, as mesmas devem passar por ajustes e caso todas as metas de
usabilidade sejam atingidas, é verificado se todos os requisitos foram atingidos.
Se ao final da segunda etapa algum requisito não foi atendido, seja por
modificação na especificação original ou desvio de qualquer outra natureza, o
processo retorna para a primeira etapa, caso contrário o processo avança para a
última etapa: implantação.
A implantação tem como objetivo manter a observação sob o usuário,
coletando retorno sobre o sistema com objetivo de melhorias ou criação de novas
versões.

2.2 O ciclo de vida de Engenharia de Usabilidade aplicado

O ciclo de vida de Engenharia de Usabilidade é considerado em muitos
projetos e pesquisas. Avelino (2005) propõe um método de especificação de
requisitos de usabilidade e segurança, denominada MERUSA (Metodologia de
Especificação de Requisitos de Usabilidade e Segurança orientada para
Arquitetura), com enfoque em processos de desenvolvimento de sistemas digitais de
automação. Resumidamente, o método se apoia em alguns modelos de referência
como RM-ODP (modelo de referencia arquitetural para desenvolvimento de sistemas
de

processamento

distribuído),

Modelo

de

Desenvolvimento

Centrado

em

Arquitetura e Modelo de Desenvolvimento Centrado em Fatores Humanos para
propor uma nova estratégia de elicitação dos requisitos de usabilidade e segurança
que fossem sincronizadas com a evolução da arquitetura do sistema computacional.
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O autor se utiliza do modelo de Mayhew como referência de modelo de
desenvolvimento centrado em fatores humanos por ser o modelo mais aderente aos
princípios do modelo RM-ODP e, principalmente, por propiciar a integração das
atividades referentes à usabilidade com atividades de tratamento de outros
requisitos não funcionais, como por exemplo, segurança (AVELINO, 2005).
Dentre as características do modelo que propiciam esta integração, citadas
pelo autor ressaltam-se nessa análise:
•

O enfoque do modelo de Mayhew no desenvolvimento fortemente
acoplado às necessidades do usuário desde o início do processo;

•

A distinção entre tarefas e técnicas, ou seja, o modelo coloca
claramente as atividades a serem executadas, mas não obriga a
utilização de uma técnica que especifica a forma de execução destas
atividades;

Em outro trabalho relacionado a ciclo de vida da engenharia da usabilidade,
Martinez (2002) propõe a criação de um método que estende o modelo de Mayhew
com o objetivo de atender as particularidades do desenvolvimento de sistemas cujo
acesso e interação com o usuário se dão pela internet.
O mesmo método apresentado em Martinez (2002) pode ser encontrado com
menor nível de detalhe em Martinez (2003), no qual o autor apresenta estrutura
similar ao proposto por Mayhew e introduz atividades inerentes ao ambiente web,
área na qual a autora atua.
Ressalta-se a partir da análise dos trabalhos, que o modelo de Mayhew é
passível de extensão e polarização a um cenário de negócio específico. Todavia
essa extensão exige grande conhecimento não só modelo quanto do cenário de
aplicação.
Assim como (MARTINEZ, 2002; MARTINEZ, 2003), Pádua et al (2006)
também propõe a criação de um processo baseado na ISO 13407 (1999), o Praxisu, que também tem influência de outros processos como o de Mayhew (1999) e Hix
et al (1993).
Assim como os outros processos aqui citados, o Praxis-u define uma série de
atividades centradas ao usuário e também é polarizado para um determinado
cenário de negócio: o sistema pedagógico da área de computação, especificamente
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a disciplina de engenharia de software. Todavia o processo se diferencia pela
evidência da relação entre o ciclo de vida de engenharia de software e o ciclo de
vida da engenharia da usabilidade citada na seção 2.1 (PADUA et al, 2006).
A evidência se dá pelo fato do Praxis-u ser um sub processo do Praxis, que é
o modelo de ciclo de vida de engenharia de software criado para apoiar as
atividades referentes ao sistema educacional de engenharia de software (PADUA et
al, 2006).
Sob o ponto de vista da usabilidade, o Praxis-u é um modelo de ciclo de vida
da engenharia da usabilidade independente, que contempla a estrutura do Praxis
adicionado de atividades particulares à usabilidade. Em contrapartida sob o ponto do
ciclo de vida da engenharia de software, definidos pelo Praxis, o Praxis-u é um sub
processo que apoia o desenvolvimento (PADUA et al, 2006).
Estes trabalhos relacionados dão sustentação à possibilidade de expansão e
utilização do modelo de ciclo de vida da engenharia da usabilidade de Mayhew
(1999) proposto neste estudo.

2.3 Cenários de uso

Cenários de uso são conjuntos de informações relacionadas ao estímulo
provocado pelo usuário, resposta do sistema e condições de ambiente no qual se dá
o processamento desse estímulo. A origem do estimulo é sempre o usuário final e a
resposta é sempre dada pelo sistema. Essa resposta possibilita a extração de
métricas, que são importante insumo para verificação e validação (BASS et al,
2003).
Segundo Carrol (1995), o cenário de uso pode ser considerado uma instância
de um caso de uso com grande nível de detalhes relacionados a usuários, cenários,
processos e informações cujo objetivo é aumentar a eficiência da comunicação entre
usuários, arquitetos e desenvolvedores. Ainda segundo o autor, cenários de uso
podem ser utilizados em dois momentos dentro do ciclo de desenvolvimento: na fase
de Projeto e Implementação e Avaliação.
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Na fase de Projeto e Implementação o detalhamento dos cenários possibilita
aumentar o nível de detalhe dos requisitos da aplicação e antecipar os riscos
provenientes da diferença entre implementação e requisitos (CARROL, 1995).
Na fase de Avaliação as informações descritas de forma detalhadas nos
cenários servem como linha de base para simulações, verificação e validação
(CARROL, 1995).
Um exemplo de cenário de uso extraído de Bass et al (2003): “O usuário deseja
cancelar uma operação do sistema em tempo de execução. O cancelamento ocorre
em menos de um segundo” possibilita estratificar o cenário de uso conforme descrito
na TABELA 1.

Tabela 1 – Estratificação cenário de uso
Estímulo
Ambiente
Resposta
Métrica de Resposta

O usuário deseja cancelar uma operação
Sistema em tempo real
O sistema cancela a operação corrente e retorna ao seu estado inicial
O cancelamento ocorre em menos de um segundo

Fonte: Bass et al (2003)

Neste trabalho os cenários de uso foram utilizados como direcionadores das
decisões arquiteturais e seu nível de detalhamento está diretamente relacionado à
eficiência da abordagem arquitetural. Com o intuito de aumentar este detalhamento,
este trabalho utiliza como base o modelo de ciclo de vida da engenharia da
usabilidade de Mayhew (1999), que possui atividades de análise de requisitos
estruturadas de tal forma a possibilitar maior detalhamento destes cenários.
Para elicitação dos cenários de uso foi utilizada como apoio a abordagem
CREWS-L’Ecritoire (ROLLAND et al, 1999).

2.3.1 Abordagem CREWS-L’Ecritoire

A abordagem CREWS-L’Ecritoire tem como objetivo estabelecer uma relação
bidirecional entre um objetivo e um cenário. Um objetivo pode ser definido como um
estado futuro do sistema ou um comportamento desejado e um cenário como uma
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sequência de ações executada entre agentes em um determinado ambiente
(ROLLAND et al, 1999).
A associação entre o par objetivo / cenário é denominada parte de requisito,
que pode ser definido como um requisito em menor nível de abstração, como pode
ser observado na FIGURA 4 (ROLLAND et al, 1999).

Figura 4 - Modelo conceitual dos elementos da abordagem CREWSL’Ecritoire.
Fonte: Adaptada de Rolland et al (ROLLAND et al, 1999).

O relacionamento entre duas ou mais partes de requisito formam um
requisito, essa composição de partes de requisito pode ser classificadas como do
tipo excludente (ou “or”), do tipo associativa (ou “and”) ou ainda do tipo
especialização (ou “refinado por”) (ROLLAND et al, 1999).
As partes de requisito podem ser classificadas em três níveis de abstração:
contextual, que identifica os serviços que o sistema deve fornecer; funcional, que
identifica as interações entre o usuário e o sistema a fim de atingir os serviços
necessários; físico, identifica o despenho real das iterações usuário / sistema; e
relacionadas também de três formas: composição, alternativa e refinamento
(ROLLAND et al, 1999).
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Tabela 2 – Classificação de requisitos e objetivos
Identificação

Classificação

Objetivo

Parte de
Requisito 1

Contextual

Melhorar a qualidade dos serviços bancários fornecendo
dinheiro para os correntistas utilizando canais de
autoatendimento baseado em cartão.

Funcional

Sacar dinheiro de um terminal de autoatendimento
utilizando cartão

Parte de
Requisito 2
Parte de
Requisito 3

Físico

Verificar validade do cartão

Fonte: ROLLAND (1998)

A TABELA 2 mostra, por meio de um exemplo, a classificação de três
requisitos, seus respectivos objetivos, nas três classificações de abstração.

2.3.2 Processo de elicitação da abordagem CREWS-L’Ecritoire

O modelo de processo para descrição dos cenários de uso previsto na
abordagem CREWS-L’Ecritoire prevê três atividades: elicitação do objetivo,
descrição do cenário e conceituação do cenário (ROLLAND et al, 1999).
A FIGURA 5, adaptada de Rolland et al (1999), mostra a disposição dessas
atividades dentro do modelo. É possível notar que o início do processo se dá na
atividade de elicitação do objetivo, mas que para tal, faz-se necessário a definição
prévia de um padrão ou uma linguagem para essa descrição.
O mesmo ocorre com a atividade seguinte, descrição do cenário de uso,
quando se faz necessária adoção de um padrão ou estratégia linguística para
elicitação.
Por último, observa-se que a atividade de conceituação do cenário, tem como
objetivo validação e promoção de refinamento do cenário descrito em relação ao
objetivo, nesta etapa é possível que haja descoberta de novos objetivos que podem
ser especializados ou podem ter relação de composição ou alternativa ao objetivo
elicitado.
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Inicio

Estratégia
orientada a
um padrão

Estratégia
lingüística

Estratégia orientada a
um padrão

Elicitar
Objetivo

Prosa
livre

Descoberta de objetivos
refinados, composição
ou alternativa de
objetivos

automatizado

Descrever
cenário

Manual

Conceituar
cenário

Estratégia completa
Fim

Figura 5 - Modelo de processo da abordagem CREWS-L’Ecritoire.
Fonte: Adaptada de Rolland et al (ROLLAND et al, 1999).

Para a elicitação do objetivo foi adotada uma estratégica linguística, cuja
finalidade é transformar uma expressão linguística informal em uma expressão
formal. A estrutura básica dessa abordagem visa transformar o objetivo em um verbo
e associá-lo a funções semânticas que o auxilie na elicitação (ROLLAND, 1998).
As funções semânticas podem ser:
•

Objeto: entidade (s) ou objetivo (s) afetado pelo objetivo. Não tem sua
existência relacionada a existência do objetivo.

•

Resultado: entidade (s) ou objetivo (s) resultante do atingimento
objetivo. Sua existência está relacionada à existência do objetivo.

•

Fonte: o ponto inicial do objetivo, podendo ser um lugar físico ou uma
fonte de informação.

•

Direção: o ponto final do objetivo.

•

Referência: o estado da entidade a ser atingido com as ações. Um
estado pode ser atingido ou mantido.

•

Maneira: especifica a maneira na qual o objetivo deve ser alcançado.

•

Meio: especifica a ferramenta utilizada para o atingimento do objetivo.

•

Qualidade: uma qualidade a ser atingida ou mantida.
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•

Beneficiário: especifica a pessoa, ou um grupo, beneficiados com o
atingimento do objetivo.

•

Localização: situa o objetivo no espaço.

•

Tempo: situa o objetivo no tempo.

Utilizando o exemplo da TABELA 2, é possível identificar o objetivo e cada
função semântica empregada na composição da expressão linguística, conforme
exibido na TABELA 3.

Tabela 3 – Descrição de um objetivo a partir de uma estratégia linguística
Identificação

Objetivo

Parte de
Requisito 1

Melhorar a qualidade dos serviços
bancários fornecendo dinheiro utilizando
canais de autoatendimento baseado em
cartão.

Parte de
Requisito 2

Sacar dinheiro de um terminal de
autoatendimento utilizando cartão

Parte de
Requisito 3

Verificar validade do cartão

Composição
- Verbo: Melhorar
- Objeto: A qualidade dos serviços
bancários fornecendo dinheiro
- Beneficiário: Correntistas
- Maneira e Meio: canais de
autoatendimento baseado em
cartão
- Verbo: Sacar
- Objeto: Dinheiro
- Maneira e Meio: Canais de
autoatendimento baseado em
cartão
- Verbo: Verificar
- Resultado: Validade do cartão.

Fonte: Rolland (1998)

A descrição de um cenário compreende a descrição sequencial de ações
atômicas, com uma ou mais interações, sequenciais ou em fluxo, entre agentes com
início e fim. Para descrição dos cenários de uso foi adotada uma estratégia
linguística baseada em diretrizes de conteúdo (ACHOUR, 1998).
A estratégia se baseia em nove diretrizes (ROLLAND, 1998):
a- Cada cenário descreve um único fluxo de interações que caracteriza um
único atingimento de um objetivo pelo agente. Cenários alternativos são
descritos

separadamente,

eliminando

assim,

a

descrição

de

várias

alternativas comportamentais na mesma descrição de cenário. Por exemplo,
“cartão válido” e “cartão inválido” são dois comportamentos diferentes que
devem ser descritos em cenários distintos.
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b- Toda interação deve ser identificada e deve ser dirigida de um agente a outro
tendo um objeto como parâmetro. Por exemplo: “O usuário insere o cartão”
não pode ser considerada uma descrição válida, pois a interação não possui
um agente destinatário. Sendo assim, segundo a diretriz, a descrição correta
é: “O usuário insere o cartão no terminal de autoatendimento”.
c- Existem quatro diretivas para descrição de fluxos:
•

<Interação>Então<Interação>: o cenário é descrito por uma
sequência de ações. Por exemplo: “O usuário insere a senha
pessoal

no

terminal

de

autoatendimento

então

o

autoatendimento verifica a senha do usuário é correta”.
•

Repita<Interação>Até<Condição>: o cenário pode conter uma
repetição, restrita a uma condição que define o número finito de
execuções da interação. Por exemplo: “O usuário insere a
senha pessoal no terminal de autoatendimento e o terminal de
autoatendimento verifica se a senha pessoal está correta até
que ela esteja correta ou até que o usuário insira a senha
incorretamente por três tentativas seguidas”.

•

Se<Condição>Então<Interação>: a diretiva indica que condições
devem ser descritas explicitamente, pois além de definir o fluxo
das interações dentro do cenário, podem definir a descrição de
um novo cenário a partir dela. Por exemplo: “O usuário insere o
cartão no terminal de autoatendimento, se o cartão for inválido, o
terminal de autoatendimento devolve o cartão para o usuário”.
Um fluxo alternativo para este cenário determina um novo
cenário, como por exemplo: “O usuário insere o cartão no
terminal de autoatendimento, se o cartão for válido, o terminal de
autoatendimento exibe opção para o usuário inserir a senha”.

•

<Interação>Enquanto<Interação>: na descrição de um cenário,
interações podem ser concorrentes. Por exemplo: “O usuário
insere o cartão no terminal de autoatendimento. O terminal de
auto- atendimento verifica a autenticidade do cartão junto ao
sistema de segurança enquanto verifica a validade do cartão
junto ao sistema de cartões”.
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d- Todo cenário deve ter um ou mais estados iniciais e um ou mais estados
finais. O estado inicial deve descrever as pré-condições para o cenário ser
iniciado e o estado final deve descrever a situação que o cenário leva. Por
exemplo, um estado inicial para o cenário “Sacar dinheiro de um terminal de
autoatendimento utilizando cartão” poderia ser “O usuário possui um cartão” e
um estado final poderia ser “O usuário retira/saca dinheiro do terminal”.
e- A descrição de um cenário ilustra a realização de um objetivo. Se o cenário
for normal, a descrição do cenário descreve a forma de se obter sucesso,
caso o cenário seja de exceção, deve descrever um insucesso no atingimento
do objetivo. Por exemplo, para o objetivo “Sacar dinheiro de um terminal de
autoatendimento utilizando um cartão inválido” uma possível descrição de
cenário normal poderia ser: “O usuário insere o cartão no terminal de
autoatendimento, se o cartão for inválido, o terminal de autoatendimento
devolve o cartão para o usuário”, enquanto um possível cenário de exceção
poderia ser: “O usuário insere o cartão no terminal de autoatendimento, se o
cartão for válido, o terminal de autoatendimento exibe opção para o usuário
inserir a senha.”
Qualquer cenário deve ser descrito em um nível de único contexto, ou seja,
cada interação de um cenário deve ser descrita de acordo com a classificação do
seu objetivo: contextual, físico ou funcional.

2.3.3 Análise das tarefas do usuário

Neste estudo, o mapeamento e análise das atividades do usuário tem como
apoio o método de análise hierárquica de tarefas, cuja finalidade é a decomposição
de atividades em subatividades de tal forma que este conjunto, relacionado, atinja
um determinado objetivo (ANNETT, 2004).
Ainda segundo Annet (2004), o método é composto por três fases:
planejamento, que consiste em planejar a forma como as tarefas foram elicitadas,
por exemplo: por entrevistas; representação, que consiste em representar
graficamente as atividades e validação, que consiste em validar e refinar as
atividades de acordo com os objetivos a serem atingidos.
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Neste estudo, como planejamento de elicitação, foi utilizado o mesmo método
de elicitação dos cenários de uso descritos anteriormente, ou seja, o contato direto
entre o pesquisador e a área de aplicação.
Existem quatro elementos a serem representados no mapeamento das
atividades e objetivos: objetivo, tarefas, subtarefas e plano.
Um objetivo pode ser definido como o estado desejado para
par o sistema ou
ainda como um estado atingido, diferente do desejado. Tarefas são atividades que
devem ser executadas para o atingimento de um determinado objetivo, e podem ser
decompostas em subtarefas de tal forma a facilitar o entendimento do processo a
ser mapeado. Planos são regras que definem a sequência de execução de uma ou
mais subtarefas, podendo indicar simples ordem de execução, fluxo alternado,
paralelismo ou repetição e são representados por meio de linguagem natural.
A FIGURA 6, adaptada de Annett
Annett (2004), mostra a representação gráfica das
atividades necessárias para atingir um determinado objetivo, no caso: “inspecionar
equipamentos e verificar falha no bombeamento de água”.

Figura 6 - Representação da hierarquia de atividades
Fonte: Adaptada
daptada de Annett (ANNETT, 2004) utilizando software TaskArchitect©

É possível verificar que as atividades são representadas por retângulos,
sendo que atividades que finalizam o ciclo são identificadas com um traço mais forte
no lado inferior.
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Ainda na FIGURA 6, nota-se a identificação dos planos de execução para
cada atividade que possa ser decomposta. Por exemplo, para o objetivo ser
atingido é preciso que se restaure a alimentação da coluna de água OU que se
reporte que o tanque de água está vazio, ou ainda, para que se restaure a
alimentação da coluna de água é preciso que a bomba seja substituída OU que
se passe a utilizar uma bomba auxiliar em substituição da principal E NA
SEQÜÊNCIA se reporte a necessidade da troca da bomba principal.

2.4 Considerações finais

A usabilidade de um sistema interativo está associada a muitos aspectos
inerentes a natureza do usuário, como suas características sociais e psicológicas.
Na literatura esses aspectos são sempre direta ou indiretamente citados, todavia
existem muitas divergências em relação a definições, terminologias, mas
principalmente no que diz respeito a métodos e processos.
Pode-se verificar que a análise do cenário de uso tende a ser fator fundamental
na seleção e aplicação de um processo de engenharia da usabilidade, razão pela
qual muitos processos são flexíveis à extensão, como o de Mayhew (1999) e Hix et
al (1993) cujas extensões podem ser verificadas em Avelino (2005), Martinez (2002)
e Pádua (2006).
Observa-se também que, dentre os processos estudados, apenas a
implementação de um processo não é garantia de usabilidade da solução final. Para
isso

há

necessidade

de

complementação

técnica

no

detalhamento

das

subatividades do processo ou na inclusão de novas atividades no ciclo de vida.
Por fim, verifica-se que, dentre os dois modelos de ciclos de vida da
engenharia da usabilidade estudados, existe semelhança na preocupação
relacionada à atividade de verificação e validação e à contextualização dos cenários
de uso, todavia o ciclo de Mayhew (1999) se diferencia da proposta de Hix et al
(1993) pela disposição das atividades em níveis organizados em, razão pela qual o
ciclo de Mayhew foi utilizado como modelo base para este trabalho.
Este trabalho utilizará a primeira etapa do ciclo de Mayhew (1999), análise de
requisitos, para elicitar os cenários de uso e definir as metas de usabilidade no
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contexto do cenário de aplicação. O trabalho também considera a modificação da
fase de projetos, segunda etapa do modelo, incluindo uma abordagem arquitetural
como atividade ou subatividade desta fase.
Os cenários de uso foram descritos e detalhados tendo como apoio a
abordagem CREWS-L’Ecritoire (ROLLAND et al, 1999).
Existem outras abordagens e padrões para descrição de uso, como por
exemplo, a abordagem de Ishida (2002), na qual o autor apresenta uma linguagem
para descrição de cenário baseada na interação de agentes.
A adoção da abordagem CREWS-L’Ecritoire (ROLLAND et al, 1999) neste
trabalho justifica-se apenas pela utilização dela como ferramenta de apoio na
descrição dos cenários de uso, não sendo a ênfase deste estudo, aprofundar-se no
detalhamento dessa ferramenta.
O mesmo aplica-se para a utilização do método de análise hierárquica de
tarefas, utilizado para apoio na atividade de mapeamento das atividades do usuário.
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3

ARQUITETURA DE SOFTWARE

Esta seção apresenta a abordagem arquitetural com ênfase em atributos de
qualidade, que pode ser encontrada em Bass et al (2003), e a relação entre táticas
arquiteturais, padrões arquiteturais e padrões de projeto. Finalizando a seção, são
apresentados trabalhos de pesquisadores relacionados à abordagem arquitetural
com ênfase em atributos de qualidade e como estes conceitos são utilizados neste
trabalho de pesquisa.
Segundo Bass et al (2003), arquitetura de software pode ser definida como a
disposição e organização, em alto nível de abstração, dos componentes de um
sistema de software e da definição da forma como estes interagem entre si com o
objetivo de resolver as necessidades, ou problema, de um determinado negócio.
A norma ISO/IEC 42010 (2007) define arquitetura como: “a organização
fundamental de um sistema, incluindo seus componentes, as suas relações uns com
os outros e com o ambiente, e os paradigmas de seus princípios de projeto e
evolução”.
Mais importante do que pensar em componentes de um sistema de software e
como estes se comunicam, é pensar na natureza desses componentes, quais são
suas responsabilidades, qual é o significado de suas conexões e qual o significado
da forma como estes componentes estão distribuídos no modelo (BASS et al, 2003).
Bass et al (2003) entende que essa é uma forma diferente de se pensar em
arquitetura de software e ainda defende que essa abordagem deve ter ênfase nos
requisitos não funcionais, ou atributos de qualidade, do problema a ser resolvido.
Esta ênfase nos atributos de qualidade dá-se pela maior dependência destes na
estrutura do software, uma vez que as funcionalidades ou requisitos funcionais,
podem ser implementadas em um número maior de alternativas, sendo assim menos
dependente das decisões arquiteturais (BASS et al, 2003).
Bosh (2003) apresenta arquitetura de software de forma semelhante e
acrescenta que a importância da arquitetura é baseada em dois aspectos: é o
primeiro momento em que as ideias do sistema são capturadas e convertidas em
estruturas sistêmicas e restringe os atributos de qualidade de uma aplicação.
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3.1 Abordagem arquitetural com ênfase em atributos de qualidade

Como dito anteriormente, a proposta de Bass et al (2003) defende que o
caminho para definição da arquitetura de um sistema de software deve ser
delimitado pelos requisitos não funcionais que se pretende atingir.
Outro exemplo encontrado na literatura e que segue esta mesma linha é o
Attribute Driven Design (ADD). O ADD é um método que visa à decomposição do
sistema em subsistemas e estes em componentes, de tal forma que a combinação
entre estes e a forma de como se comunicam atinjam um determinado atributo de
qualidade (BACHMANN et al, 2001).
O método é baseado no entendimento do relacionamento entre atributos de
qualidade e a arquitetura do sistema de software com o objetivo de permitir que os
atributos de qualidade sejam o centro das decisões arquiteturais nas primeiras fases
do projeto e promover uma arquitetura mais flexível a alterações, ou inclusão, de
requisitos que sejam diferenciais para concorrência de mercado (BACHMANN et al,
2001).
A proposta de Bass et al (2003) se assemelha ao método ADD na ideia central
de que a arquitetura de um sistema de software, incluindo seus respectivos
mecanismos de implementação, deve ser orientada pelos atributos de qualidade.
Entretanto ao passo que a proposta fica no campo conceitual, na concepção da
arquitetura de um sistema de software, o ADD organiza as ideias de maneira mais
formal e define um método, com atividades e fases organizadas de forma linear além
de entrar no nível da decomposição do sistema em subsistemas e componentes.
Em seu estudo, Bass et al (2003), levanta uma série de atributos de qualidade,
que também podem ser mapeados na norma ISO 9126 (2001), como por exemplo:
segurança, performance e usabilidade e os relacionam com decisões arquiteturais,
de alto nível de abstração, que possam atender esses atributos.
Essas decisões, também chamadas de táticas arquiteturais, são comumente
utilizadas por arquitetos no momento da definição do projeto. O estudo isola e
detalha esse conceito, colocando como objetivo da abordagem arquitetural, o
refinamento e estratificação dessas decisões em mecanismos que as implementem,
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sempre com o objetivo de atingir um determinado atributo de qualidade (BASS et al,
2003).

3.2 Táticas Arquiteturais

Táticas arquiteturais são decisões de projeto de nível mais abstratas tomadas
em função de um determinado objetivo de negócio, geralmente representados pelos
atributos de qualidade (SCOTT et al, 2009).
Guiadas por modelos heurísticos e analíticos, táticas arquiteturais são
construídas em blocos e se colocam entre os objetivos de negócio e as decisões de
implementação, com o objetivo de atingir o determinado atributo de qualidade e
facilitar decisões arquiteturais, de implementação e de projeto (SCOTT et al, 2009).
Em conformidade com Scott et al (2009), Bass et al (2003) define táticas
arquiteturais como: “decisões tomadas pelo arquiteto para criar um projeto utilizando
padrões de projeto (design patterns), padrões arquiteturais ou estratégias
arquiteturais que atinjam um determinado atributo de qualidade”.
A FIGURA 7, adaptada de Bass et al (2003), mostra conceitualmente onde as
táticas arquiteturais são colocadas para satisfazer um determinado objetivo, no
exemplo da figura, prover disponibilidade ao sistema.

Diminuir
Impacto
de Erros

Táticas para
controlar
Usabilidade

Cancelamento da
Operação pelo usuário

Figura 7- Táticas arquiteturais
Fonte: Adaptada de Bass et al (BASS et al, 2003).

De forma abstrata, táticas são características que o sistema deve ter para,
dado um estimulo, no exemplo, o desejo do usuário na diminuição do impacto de um
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erro, prover uma resposta, no exemplo da FIGURA 7, o cancelamento da operação
atual em tempo de execução.
A TABELA 4 mostra as táticas arquiteturais definidas por Bass et al (2003).
Essas táticas estão organizadas em blocos pelos atributos de qualidade, definidos
na norma ISO 9126 (2001), nos quais se relacionam.

Tabela 4 – Táticas Arquiteturais
Atributo de Qualidade

Tática Arquitetural
Detecção de falha

Disponibilidade

Preparação para recuperação e reparo

Modificabilidade

Desempenho

Segurança
Testabilidade
Usabilidade

Reintrodução da recuperação
Prevenção
Localizar mudanças
Prevenção de efeitos de ondulação
Adiar tempo de vinculação
Demanda de Recursos
Gerenciamento de Recursos
Arbitragem de Recursos
Resistência a Ataques
Detecção de Ataques
Recuperação de um Ataque
Gerenciamento de Entrada e Saída
Monitoramento Interno
Separação da Interface do Usuário
Apoiar Iniciativas do Usuário
Apoiar Iniciativas do Sistema

Fonte: Bass et al (2003)

Segundo Bass et al (2003), táticas arquiteturais podem ser implementadas por
um ou mais padrões arquiteturais.

3.3 Padrões Arquiteturais

Padrão arquitetural é a organização, em um alto nível de abstração, de um
sistema de software em um conjunto finito de subsistemas. Essa organização
especifica as responsabilidades, regras de organização e o relacionamento entre
estes subsistemas (BUSCHMANN et al, 1996).
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Um padrão, ou uma coleção de padrões arquiteturais, tem como objetivo a
implementação de uma ou mais táticas arquiteturais, assim como uma tática
arquitetural pode ser implementada por um ou mais padrões (BASS et al, 2003).
Buschmann et al (1996) tem ideia semelhante e aponta que um padrão
arquitetural, além de auxiliar no desenvolvimento da estrutura fundamental de um
sistema de software, auxilia no atendimento de um atributo deste sistema, por
exemplo adaptabilidade.
O benefício da aplicação de padrões arquiteturais dá-se pela capacidade de
reuso. Um padrão arquitetural visa à solução de um problema em um determinado
contexto, todavia tem sua ênfase no nível estrutural da solução, não adentrando no
nível de implementação, razão que lhe confere maior possibilidade de reuso. No
caso deste problema também existir em um contexto de negócio diferente do original
(BUSCHMANN et al, 1996).
Os principais padrões arquiteturais extraídos de Buschmann et al (1996) são
classificados em quatro categorias. Essas categorias representam contextos de
problemas com características similares, como por exemplo, a necessidade de
separação do sistema em componentes ou apoiar melhoria na interação humanocomputador, sendo que um padrão pode se encaixar em mais de uma classificação.
A TABELA 5 mostra o agrupamento desses padrões.

Tabela 5 – Padrões Arquiteturais
Categoria
Da lama à estrutura

Sistemas Distribuídos
Sistemas Interativos
Sistemas Adaptáveis

Fonte: Buschmann et al (1996).

Padrão Arquitetural
Camadas
Pipes and Filters
Blackboard
Broker
Microkernel
Pipes and Filters
Model-View-Controller (MVC)
Presentation-Abstraction-Control (PAC)
Reflection
Microkernel
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No contexto deste trabalho, os padrões arquiteturais apresentados e detalhados por
Buschmann et al (2006) são a base para composição das táticas arquiteturais da
abordagem arquitetural de Bass et al (2003) na qual é ênfase deste estudo.

3.4 Padrões de Projeto

Padrão de projeto ou design pattern, é a menor estrutura arquitetural
proveniente dos subsistemas de um sistema de software e do relacionamento entre
eles (BUSCHMANN et al, 1996).
É semelhante a padrões arquiteturais em todos os pontos, todavia difere pelo
nível de abstração. Ao passo que um padrão arquitetural tem ênfase no nível
estrutural da solução, o padrão de projeto tem ênfase na estrutura do subsistema da
solução (BASS et al, 2003; BUSCHMANN et al, 1996).
A exemplo do padrão arquitetural, o padrão de projeto não entra no nível de
implementação, sendo independente de qualquer tipo de tecnologia ou linguagem,
razão pela qual possibilita seu reuso em diversos contextos de problemas. Além de
promover a redução da complexidade da solução através da decomposição de
subsistemas de maior complexidade em componentes de menor complexidade
(BUSCHMANN et al, 1996).
Gamma et al (1995) propõe um catálogo com 23 padrões de projetos,
organizados em quatro categorias, que representam contextos de uso com
características similares. A TABELA 6 mostra o agrupamento desses padrões.
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Tabela 6 – Padrões de Projeto
Categoria

Padrão de Projeto
Abstract Factory
Builder

Padrões para Criação

Factory Method
Prototype
Singleton
Adapter
Bridge
Composite
Decorator
Facade
Flyweight
Proxy
Chain of Responsibility
Command
Interpreter
Iterator
Mediator
Memento
Observer
State
Strategy
Template Method
Visitor

Padrões Estruturais

Padrões Comportamentais

Fonte: Gamma et al (1995)

Outra referência a padrões de projeto encontrada na literatura, Buschmann et
al (2007) propõe um catálogo de padrões de projeto, muitos dos quais são citados
também na obra de Gamma et al (1995).
No contexto deste estudo, os padrões de projeto apresentados estudados são
a base para composição das táticas arquiteturais da abordagem arquitetural de Bass
et al (2003), que é a abordagem central deste trabalho.
São utilizados para esta composição, os padrões de projeto que contribuam
positivamente para atingimento do atributo de qualidade usabilidade.

3.5 Relação entre táticas arquiteturais, padrões arquiteturais e padrões de projeto

Segundo a proposta de Bass et al (2003), táticas arquiteturais são organizadas
em blocos e estão relacionadas ao atributo de qualidade na qual pretendem atingir.

48

Ainda segundo o mesmo autor, essas táticas podem ser implementadas por um
ou mais padrões arquiteturais que, por sua vez, podem ser implementadas por um
ou mais padrões de projeto.
A FIGURA 8, adaptada do modelo proposto por Bass et al (2003), mostra de
forma hierárquica a relação entre atributo de qualidade, táticas arquiteturais, padrões
arquiteturais e padrões de projeto.
É possível notar que o atributo de qualidade vem em primeiro plano, em um
segundo nível de abstração. Encontram-se as táticas arquiteturais relacionadas ao
atributo de qualidade e num terceiro nível encontram-se os padrões arquiteturais e
padrões de projeto relacionados às táticas que implementam.
Em seu estudo, Zhu et al (2004), utiliza essa abordagem para melhoria do
processo de avaliação de arquitetura de software. A proposta de Zhu et al (2004)
pretende percorrer o caminho inverso da proposta de Bass et al (2003): dado o
conjunto de padrões de projeto e padrões arquiteturais utilizados em uma solução,
identificar as táticas arquiteturais que fazem referência a estes padrões. Em vistas
das táticas arquiteturais utilizadas, obter os atributos de qualidade nas quais fazem
referência.

Figura 8 - Relacionamento entre Atributo de Qualidade, Táticas Arquiteturais,
Padrões Arquiteturais e Padrões de Projeto.
Fonte: Adaptada de Bass et al (BASS et al, 2003).
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Para Zhu et al (2004) o modelo obtido nesse processo serve de insumo para
um método de avaliação de arquitetura, por exemplo ATAM (Architecture Tradeoff
Analysis Method) (Kazman et al, 2000), pois evidencia as diferenças e semelhanças
do cenários pretendidos com os obtidos, os atributos desejados e os alcançados.
O estudo se mostra eficiente quanto à geração do modelo, validando
abordagem de Bass et al (2003), e melhoria no processo de avaliação, todavia
requer experimentação em um número maior de cenários de negócio.

3.6 Aplicação de abordagem arquitetural voltada à usabilidade

O estudo de Bass et al (2002) propõe uma abordagem arquitetural baseada na
extração de táticas arquiteturais a partir de cenários de uso.
No início do estudo são elicitados 27 cenários de uso, baseados em pesquisa
bibliográfica sobre os principais cenários de uso que garantiriam usabilidade a um
sistema de software interativo. Dentre as referências bibliográficas utilizadas pelo
autor destaca-se a obra de Nielsen (1993).
O autor extrai desses cenários de uso as metas de usabilidade que se deseja
atingir, e a partir dessas metas, utiliza-se de heurística para relacionar quais táticas
arquiteturais contribuem positivamente para o atingimento dessas metas (BASS et
al, 2002).
Essa heurística leva em consideração as características principais e os
atributos de qualidade das quais as táticas arquiteturais estão diretamente
relacionados, neste caso, as características das táticas arquiteturais em contraponto
aos objetivos descritos nas metas de usabilidade (BASS et al, 2002).
O autor ainda agrupa em uma matriz, que pode ser vista na TABELA 7, as
táticas arquiteturais, as metas de usabilidade e os cenários de usabilidade. Ainda
nessa tabela é possível notar que o autor utiliza uma estrutura hierárquica para
representação

das

táticas

arquiteturais,

demonstrando

que

é

possível

a

decomposição de táticas arquiteturais de um nível maior de abstração em níveis
menores (BASS et al, 2002).
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Tabela 7 – Matriz de Táticas Arquiteturais, Metas de Usabilidade e Cenários
de Uso.

Fonte: Bass et al (2002)

A TABELA 7 ainda mostra a possibilidade de decomposição de metas de
usabilidade em níveis de abstração. O autor opta por decompor metas de um alto
nível de abstração em metas com menor nível de abstração (BASS et al, 2002).
Seguem abaixo, os cenários de uso identificados numericamente na TABELA
5, utilizando-se da mesma identificação:
1- O usuário poderá executar uma ou mais ações em um ou mais objetos. O
sistema deverá permitir ao usuário selecionar e agir arbitrariamente a
qualquer combinação de informações
2- O usuário poderá executar uma sequência de ações repetidas vezes. O
sistema deverá permitir o usuário agregar comandos.
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3- Ao executar uma tarefa, o usuário poderá cancela-la antes da finalização. O
sistema deverá permitir que o usuário cancele uma atividade a qualquer
momento de sua execução.
4- O usuário poderá executar aplicações em concorrência e elas podem
interferir umas nas outras. O sistema deverá possuir mecanismos que
permitam que o usuário utilize múltiplas aplicações sem danos.
5- O usuário poderá cometer erros inicialmente imperceptíveis a ele,
provocados, por exemplo, por limitações perceptivas, motoras ou cognitivas.
O sistema deverá possuir mecanismo de prevenção desses erros, como por
exemplo, avisos ou substituição de textos.
6- O usuário poderá instalar um dispositivo de hardware a qualquer momento
da utilização da aplicação. O sistema deverá possuir mecanismo de auxílio
ao usuário, caso a instalação deste novo dispositivo impacte de alguma
forma o funcionamento da aplicação.
7- O sistema deve ter a capacidade de inclusão pontos de teste e coleta de
dados para facilitar a avaliação da aplicação.
8- O sistema deve prover meios de reduzir o impacto ao usuário no caso de
falha ou de parada.
9- O sistema deve prover mecanismos seguros para, caso o usuário esqueça
a senha de acesso, garantir o acesso à aplicação.
10- O sistema deverá prover mecanismos de ajuda ao usuário.
11- O usuário poderá mover informações de uma parte à outra da aplicação. O
sistema deverá prover mecanismos para que o usuário reuse informações
de diferentes partes da aplicação.
12- O sistema deverá estar apto a trabalhar com múltiplos idiomas.
13- O sistema deverá possuir mecanismos que se utilizem ao máximo de
situações de uso e informações de uso de aplicações já comuns ao usuário.
14- O sistema deverá estar apto a alterações da interface com o usuário,
conforme desejado por ele.
15- O usuário poderá executar mais de uma tarefa simultaneamente ou quase
que paralelamente no mesmo sistema ou em diferentes aplicações. O
sistema deverá possuir mecanismos que possibilite com que o usuário
troque de tarefas conforme desejado.
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16- O usuário poderá navegar entre múltiplas visões de informações. O
sistema deverá estar apto para que o usuário navegue entre telas ou entre
visões de diferentes informações.
17- O sistema deverá possuir mecanismos que levem em consideração as
necessidades e capacidades humanas quando na apresentação ou exibição
de um determinado estado do sistema.
18- O sistema deverá possuir mecanismos que levem em consideração as
necessidades e capacidades humanas quanto à velocidade das interações
com o usuário, e se possível, permitir ao usuário parametrização dessa
velocidade.
19- O sistema deverá prover ao usuário informações quanto ao tempo de
execução de tarefas que demandem mais tempo.
20- O sistema deverá possuir mecanismos que possibilite ao usuário buscar
informações de forma abrangente e consistente, dado um determinado
critério.
21- O usuário poderá desfazer uma operação já realizada. O sistema deverá
possuir mecanismo para armazenamento de estados, sendo assim capaz
de voltar ao estado desejado pelo usuário.
22- O usuário poderá trabalhar em um problema em um contexto diferente que
não está acostumado. O sistema deverá possuir mecanismos que possa
guiar o usuário em um contexto que não lhe é familiar.
23- O sistema deverá verificar se todos os recursos necessários para seu
completo funcionamento estão disponíveis antes do início da operação.
24- O sistema deverá prover mecanismos de padronização de comandos por
tipos de informação e funcionalidade para que o usuário possa associar
comandos

em

diferentes

visões

das

mesmas

funcionalidades

e

informações.
25- O usuário poderá visualizar as mesmas informações por outros pontos de
vista.
26- O usuário poderá visualizar as mesmas informações por diferentes pontos
de vista, personalizando a forma de visualização.
27- O usuário poderá personalizar a configuração do sistema. O sistema
deverá estar apto a informar o usuário quanto à possibilidade de
configuração do todo, ou de partes, e persistência da configuração.
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A aplicação dessa abordagem arquitetural se mostra eficiente quanto à
contribuição à usabilidade de um sistema interativo, entretanto essa melhora
dificilmente pode ser mensurada devido à abrangência do modelo de pesquisa
adotado.
Essa abrangência deve-se ao fato de que os cenários de uso foram mapeados
sem levar em consideração um contexto de negócio específico, logo a abordagem
pode ser aplicada em um contexto e se mostrar eficiente, porém não se pode
garantir resultado igual, ou superior, se aplicada em contexto diferente do primeiro.
O mesmo estudo que gerou o artigo de Bass et al (2002) pode ser verificado
com maior nível de detalhamento no relatório dos mesmos autores de 2001 (BASS
et al, 2001).

3.7 Trabalhos relacionados

Além dos trabalhos de Zhu et al (2004) e de Bass et al (2002), que utilizam o
conceito de uma abordagem arquitetural voltada para atributos de qualidade, o
trabalho de Scott et al (2009) também é relevante para sustentação deste estudo.
Neste estudo, o objetivo do autor é demonstrar que a abordagem proposta por
Bass et al (2003) é passível de expansão.
O autor propõe uma expansão do quadro das decisões arquiteturais referentes
ao atributo de qualidade “disponibilidade”.
O estudo pode ser dividido em quatro momentos (SCOTT et al, 2009):
Em um primeiro momento é feito um levantamento e descrição do cenário de
negócio quanto às necessidades de disponibilidade da aplicação.
No segundo momento, a partir do detalhamento do problema proposto e de
pesquisas bibliográficas, o estudo toma como base as táticas arquiteturais propostas
por Bass et al (2003) e acrescenta a este quadro táticas pesquisadas que, a
princípio, julga pertinente para resolução do problema proposto.
No terceiro momento o estudo propõe o refinamento dessas táticas até o nível
dos mecanismos de implementação, detalhando os padrões arquiteturais que
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implementem as táticas propostas. Como resultado tem-se um modelo com as
táticas arquiteturais, mecanismos e os resultados esperados para resolução dos
problemas proposto com cada mecanismo.
Finalizando o estudo, o autor promove a implantação do modelo proposto
dentro do cenário real e faz a verificação e validação dos resultados obtidos com os
resultados esperados, notando que além da maior robustez do modelo desenvolvido
e da solução, o modelo proposto por Bass et al (2003) é passível de expansão.
O estudo de Scott et al (2009) não foi utilizado diretamente neste trabalho,
todavia o método de pesquisa aplicado serve de direcionamento e dá sustentação a
esta pesquisa quanto a possibilidade de expansão da abordagem arquitetural com
ênfase em atributos de qualidade proposta por Bass et al (2003).

3.8 Considerações finais

Na abordagem arquitetural proposta por Bass et al (2003) destaca-se
primeiramente a ênfase nos atributos de qualidade como um orientador da
arquitetura de software.
Destaca-se também por privilegiar e estruturar decisões arquiteturais, com alto
nível de abstração, orientadas pelos objetivos de negócios nas quais pretendem
atingir em detrimento da aplicação pura e simples de padrões arquiteturais e
padrões de projeto para solução dos mesmos problemas, o que segundo o próprio
autor é uma linha de raciocínio muitas vezes utilizada de forma inconsciente (BASS
et al, 2003).
Ressalta-se também que o modelo proposto pela abordagem pode ser
expandido em sua proposta inicial (BASS et al, 2003), conforme demonstrado por
Scott et al (2009) e descrito na seção 3.7.
Com relação à aplicação da abordagem com ênfase na usabilidade, é possível
notar que a dependência com o contexto de negócio dá-se unicamente na
variabilidade dos cenários de uso que cada tipo de contexto produz. Logo, o modelo
é passível de ser aplicado em diversos contextos de negócio.
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Adentrando no conceito da estratificação das táticas arquiteturais em padrões
arquiteturais, nota-se que pelo relacionamento entre essas entidades, os padrões
arquiteturais variam em relação às táticas arquiteturais que estes implementam e
logo aos atributos de qualidade por elas referenciadas (BASS et al , 2003).
Os modelos de referência de padrões arquiteturais aqui citados são base para
o modelo proposto neste estudo que não tem como objetivo a criação de padrões,
mas sim a utilização dos padrões das referências baseados na contribuição positiva
à usabilidade e as táticas arquiteturais as quais se referenciam.
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4

ENGENHARIA DE SOFTWARE APLICADO À MEDICINA

Nesta seção foi descrito o contexto de negócio que serviu de motivação para a
de aplicação deste estudo.
A área médica, assim como as mais diversas áreas, utiliza-se cada vez mais da
tecnologia para diminuição dos custos e melhoria de seus processos de negócio,
todavia diferencia-se por utilizar-se para aprimorar a qualidade no tratamento dado
aos pacientes (SILVA, 2008).
A definição do software como um equipamento médico promove discussão na
literatura. Segundo a diretiva europeia para equipamentos médicos (COORDINATION OF NOTIFIED BODIES MEDICAL DEVICES..., 2011), um software só
pode ser considerado um equipamento médico se puder ser classificado segundo as
seguintes circunstâncias:
•

O software tem como objetivo controlar ou influenciar no funcionamento de
um equipamento médico. Exemplo: Software de controle de doses em
equipamentos para tratamentos de oncologia.

•

O software destina-se à análise de informações de um paciente geradas
por um dispositivo médico, tendo em vista o diagnóstico e o tratamento.
Exemplo: diagnóstico pelo processamento de imagens.

•

O software é usado por pacientes, ou para pacientes, para diagnosticar ou
tratar uma condição física ou mental ou uma doença. Exemplo: Software
destinado ao diagnóstico pediátrico de déficit de atenção gerado por
hiperatividade.

Ainda segundo a mesma diretiva, não é considerado equipamento médico o
software cujas funções se delimitem a apoiar as atividades médicas, como por
exemplo, software destinado à administração hospitalar, ou ainda uma solução cujo
objetivo seja auxiliar na manutenção, de qualquer natureza, de um equipamento
médico.
Conforme citado por Silva (2008), a norma IEC 60601 (2005) considera o
software como um equipamento médico, pela própria definição de que um
equipamento médico é qualquer instrumento, incluindo software, cujo uso beneficia
seres humanos, em um ou mais aspectos abaixo:
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•

Diagnósticos, prevenção, monitoração, tratamento ou alívio de doenças.

•

Diagnósticos, monitoração, tratamento, alívio ou compreensão de um
dano.

•

Investigação, reposição, modificação ou suporte da anatomia ou processo
fisiológico.

•

Apoio e sustentação da vida.

•

Controle de concepção.

•

Desinfecção de equipamentos médicos.

•

Provisão de informações para propósitos medicinais por meio de exame
de espécimes derivados do corpo humano.

Considerando as características citadas por Silva (2008) e pela norma IEC
60601 (2005), considera-se no contexto deste trabalho, o sistema de prontuário
eletrônico de paciente, um equipamento médico.
Partindo da premissa de que software pode ser considerado um equipamento
médico, Liljegren (2006) observa que a sua utilização potencializa o diagnóstico e o
tratamento de pacientes, mas que, em contrapartida, uma falha, de qualquer
natureza, pode proporcionar riscos à saúde.
Ainda segundo Liljegren (2006) a eficácia de um sistema computacional no
âmbito médico está associada a fatores como uso adequado à situação e
competência e segurança no uso.
O mesmo autor, através de questionário, verificou que apenas 10% dos
usuários, em um total de 80, estão satisfeitos quanto à usabilidade dos sistemas
médicos. Este questionário foi baseado nas cinco definições de avaliação de
usabilidade de Nielsen (NIELSEN, 1993):
•

O equipamento deve ser fácil de aprender.

•

O equipamento deve ser fácil de lembrar.

•

O

equipamento

deve

ser

fácil

de

usar,

para

que

não

se tenha que direcionar todas as atenções em manusear o equipamento.
•

Deve ser difícil de produzir erros.

•

O equipamento deve ser agradável e confortável de usar.
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Silva (2008) ressalta a importância da usabilidade em sistemas médicos,
destacando que as tarefas realizadas pelos profissionais da saúde têm uma alta
carga cognitiva associada e considera que as ferramentas inseridas nesse contexto
não devem aumentar ainda mais essa carga, nem tampouco exigir muito tempo ou
dedicação do usuário.
A preocupação com a usabilidade em equipamentos médicos levou a criação da
norma IEC 62366, Medical devices – Part 1: Application of usability to medical
devices. Essa norma é uma expansão da norma IEC 60601 (2005) e passa a
contemplar todos os tipos de equipamento médicos (inclusive sistemas de software)
e não apenas os equipamentos elétricos (IEC 62366, 2007).
A norma dá ênfase ao processo de análise, avaliação e teste para o
desenvolvimento de equipamentos médicos, com segurança e principalmente com
usabilidade (IEC 62366, 2007).

4.1 Usabilidade em Prontuário Eletrônico de Pacientes

A maioria das referências encontradas destacam a preocupação e a ênfase
nos aspectos cognitivos particulares do perfil do usuário da área médica como um
fator de sucesso para usabilidade (PATEL, 2001; URTIGA, 2008).
Patel et al (2001) demonstra em seu trabalho, com três estudos de caso, as
diferenças entre o registro de pacientes feitos em papel e o registro eletrônico.
Segundo o autor, a mudança na forma de registro do atendimento, gerou
alteração na forma de raciocínio dos médicos bem como o diálogo médicopaciente. Essas mudanças são causadas principalmente por duas características:
possibilidade de armazenamento e organização da informação.
A possibilidade de armazenamento de informações, fez com que os usuários
fossem obrigados a relatar situações, muitas vezes suprimidas em um prontuário
de papel, como por exemplo, dados relacionados ao tratamento ou ao estilo de
vida do paciente (Patel et al, 2001).
O prontuário eletrônico de pacientes fez com que as informações
relacionadas ao atendimento fossem organizadas na interface do software, ao
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passo que no papel as informações comumente eram colocadas na forma de
narrativa (Patel et al, 2001).
Tang et al (2001) tem ideia semelhante no que diz respeito às mudanças na
rotina dos usuários de prontuários eletrônicos e afirma que este é um ponto de
atenção para os projetos, e ainda destaca como pontos positivos: a qualidade
(legível, durável e reutilizável) e a ubiquidade da informação gerada pelo sistema.
O mesmo autor entende que um sistema de prontuário eletrônico de
pacientes não está simplesmente relacionado à substituição de um registro em
papel por um eletrônico, e elenca cinco características fundamentais que este
deve possuir:
•

Visão integrada das informações do paciente: o sistema deve
proporcionar acesso integrado a todas as informações dos pacientes,
oriundas das mais diversas fontes como: exames clínicos e
laboratoriais, informações farmacêuticas e histórico de atendimentos
anteriores vindos das mais diversas fontes. Ser capaz de receber
essas informações, por qualquer meio, e traduzi-las em um formato
que possa ser utilizável no atendimento do paciente é característica
fundamental para o sistema de software.

•

Apoio à decisão clínica: o apoio à decisão se torna eficiente no
momento em que o médico está formulando sua avaliação sobre o
paciente. Não se trata da substituição da ação do médico, mas da
sugestão

de

informações

possíveis
sobre

ações

sintomas,

baseadas
causas

e

na

combinação

possíveis

de

tratamentos

armazenadas em um, ou mais, repositório de dados. O médico deve
ter total liberdade de optar ou não pelas decisões sugeridas pelo
sistema, e a negativa deve ser dada de forma usável, no pressionar de
uma tecla ou ao clicar no botão do mouse.
•

Entrada de pedidos clínicos: para auxiliar os médicos a tomarem
decisões o sistema deve exibir informações relevantes no momento da
entrada do pedido, como por exemplo: artigos da literatura que tenham
assuntos

relacionados,

resultados

laboratoriais

estatísticas sobre o uso de medicamentos.

e

informações
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•

Acesso

à

base

de

conhecimento:

informações

de

base

de

conhecimento podem auxiliar o médico nas decisões clínicas.
•

Apoio à comunicação integrada: o sistema deve prover mecanismos
de integração entre as mais diversas áreas da medicina, devido à
crescente

multidisciplinaridade

envolvida

no

processo

de

um

tratamento e, por muitas vezes, as distâncias geográficas entre os
médicos envolvidos.
Especificamente ao aspecto usabilidade, Tang et al (2001) sugere padrões
para entrada de informações, tratamento de erros e exibição de informações,
exemplificando a aplicação de cada padrão.
Para entrada de informações, o sistema deve ser apto a capturar informações
originadas de formulários e outros meios físicos, como formulários de unidades de
tratamento intensivo, salas de emergência ou prontuários de outras instituições.
Segundo o autor, a má qualidade ou ilegibilidade dessas informações é um
problema a ser superado.
Ainda referente à entrada de informações, o autor ressalta que a entrada de
informações feitas pelo usuário deva ser ponderada entre textos livres e formatos
pré-definidos. Os formatos pré-definidos são mais eficientes quanto à reutilização
da informação gerada, mas o uso deste recurso deve ser ponderado pela
possibilidade de aumento da carga cognitiva na atividade médica.
O autor indica que a definição de como foi a entrada das informações por
parte do usuário deve consumir tempo e atenção da equipe de projeto e dos
usuários.
Segundo Tang et al (2001), devido a chance de erros no momento em que
uma informação clínica é inserida em um sistema, o autor propõe algumas
validações específicas a estas entradas:
•

Validação de intervalos: prevenção de entrada de intervalos numéricos
que aparentemente estão fora de um padrão. Por exemplo: um nível
sérico de potássio de 50,0 mEq/L sendo que a normalidade para
indivíduos saudáveis é de 3,5 a 5,0 mEq/L.
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•

Validação por padrão: tem como finalidade verificar se os dados
inseridos obedecem a um padrão pré-definido, como por exemplo:
quantidade de dígitos.

•

Validação automatizada de fatores numéricos: tem como finalidade
verificar se os valores inseridos têm a relação matemática correta. Por
exemplo: o diferencial da contagem de glóbulos brancos em um
exame de sangue (reportados em porcentagem) não deve somar mais
que cem.

•

Validação de consistência: objetiva comparar dados inseridos com
uma base lógica. Por exemplo: gravação de diagnóstico de câncer de
próstata em um paciente do sexo feminino.

•

Validação de delta: objetiva alertar sobre grandes alterações, e até
certo ponto improváveis, entre os valores de um novo resultado e das
observações anteriores. Por exemplo: uma variação de peso de 80 kg
em duas semanas.

•

Validação

ortográfica:

objetiva

validar

ortografia

de

palavras

específicas do vocabulário médico.
Com relação à exibição de informações, Tang et al (2001), propõe quatro
formas eficientes para interação com o usuário:
•

Exibir informações do paciente em forma de fluxograma: organiza as
informações do paciente de acordo com a linha do tempo em que
essas foram coletadas, demonstrando a evolução em relação ao
tempo.

•

Resumos e sumários: organização das informações de acordo com a
relevância. Por exemplo: observações recentes, tratamentos e
problemas ativos recebem maior destaque.

•

Documentos reutilizáveis: são estruturas de formulários pré-definidos
para aperfeiçoar o atendimento a uma determinada situação. Por
exemplo: formulário para solicitação de estudos diagnósticos.

•

Exibição dinâmica: possibilidade dada ao usuário de configurar a
exibição da informação. Por exemplo: gráficos gerados a partir de
fontes de informações selecionadas pelo usuário.
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A exemplo de Tang et al (2001), Brinck et al (1998) aponta que alguns
desafios da usabilidade em prontuários eletrônicos de pacientes estão
principalmente na forma de como as informações são exibidas aos usuários, nos
mecanismos de entrada de informações e na facilidade em obter informações
originadas da integração de sistemas clínicos, hospitalares, de centros de
diagnósticos, dentre outros.
Brinck et al (1998) apresenta algumas características que um sistema de
software deve possuir para auxiliar no atingimento destas necessidades, muitas
das quais são similares as propostas por Tang et al (2001). São elas:
•

Apresentação de informações e navegação no menor tempo possível.
Usuários da área médica possuem tempo limitado.

•

Exibição de informações da melhor forma possível, utilizando telas
grandes e compactando as informações, de tal forma que possa ser
exibido o maior número de dados de maneira inteligível.

•

Prover um link fácil para base de conhecimentos médicos.

•

Eliminação de redundância, identificando e eliminando informações
desinteressantes.

•

Prevenção de erros de uso e de sistemas.

•

Fornecer dados de resumo e de entrada dos dados no mesmo ponto
de vista.

•

Prover múltiplas opções de entrada de informações: informações não
formatadas, com formatos pré-definidos e entrada de informações com
o auxílio de dispositivos de hardware como mouse, gravadores de voz
e canetas eletrônicas.

•

Exibição de informações do paciente de forma cronológica e com a
utilização de gráficos, permitindo ao médico analisar o histórico do
paciente.

Para este trabalho foram utilizados estas características apontadas por Tang
et al (2001) e Brinck et al (1998) como pontos críticos a serem observados, e
eventualmente sugeridos à área usuária, no momento da elicitação dos cenários.
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Rodriguez et al (2004) aborda a questão da utilização dos dispositivos de
hardware no controle de prontuários e a eficiência no uso em diferentes dispositivos,
como dispositivos móveis, e estações de trabalho.
Em seu trabalho, o autor executou uma avaliação de usabilidade tendo como
entrada um conjunto finito de atividades referentes ao controle de prontuários de
pacientes, sendo que essas atividades foram executadas em duas aplicações
adaptadas a dois dispositivos de hardware: um dispositivo móvel e uma estação de
trabalho.
O autor apresenta os seguintes resultados:
•

Registrou-se maior eficiência para execução nas estações de trabalho,
um número maior de usuários conseguiu cumprir as atividades utilizando
a aplicação nas estações de trabalho.

•

O tempo para que o usuário completasse a atividade foi menor nas
estações de trabalho, logo mais eficaz.

•

Os usuários se mostraram mais satisfeito nas estações de trabalho em
atividades que exigiam leitura e escrita.

Apesar dos resultados, o autor destaca que a facilidade no aprendizado é um
ponto positivo em ambas aplicações.
Com o estudo de Rodriguez et al (2004) é possível notar a preocupação em
se desenvolver uma interface com nível razoável de usabilidade para eficiência,
eficácia e satisfação do usuário quando da utilização de dispositivos móveis.
A situação descrita pelo autor será levada em consideração neste trabalho,
quando da adoção de táticas que possam resolver a diferença de usabilidade nos
dispositivos de hardware.
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5

MÉTODO DE TRABALHO

Nesta seção foi apresentado o processo de trabalho que levou a elaboração
deste estudo.
O método de trabalho é dividido em seis fases, e inicia-se tendo como base os
conhecimentos adquiridos na revisão bibliográfica, conforme mostra a FIGURA 9.

Figura 9 - Método de Trabalho
Fonte: Elaborado pelo autor.

Fase 1- Elicitação dos cenários de uso
Nesta fase foram elicitados e documentados os cenários de uso do problema,
prontuário eletrônico de pacientes, a partir do contato direto entre o pesquisador e a
área de aplicação.
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Os cenários de uso são importantes, pois foram os direcionadores das
decisões arquiteturais que visam a usabilidade. Tal relação pode ser observada no
estudo de Bass et al (2002), no qual o autor aponta que uma abordagem arquitetural
com ênfase na usabilidade se torna mais promissora, na medida em que os cenários
de uso são mapeados em sua totalidade e com maior nível de detalhe possível.
O pesquisador, por meio de entrevistas com os usuários da área de aplicação,
documentou, na seção 6, os cenários de uso utilizando linguagem natural que
expresse a sequência dos estímulos provocados pelo usuário com o intuito de atingir
um determinado objetivo.
Este processo de documentação tem como base o processo de elicitação de
CREWS-L’Ecritoire (ROLLAND et al, 1999), cujo objetivo é estabelecer um
relacionamento bidirecional entre um alvo que o usuário deseje e os cenários por
meio de um guia de notação baseado em linguagem natural.
Foram tabuladas as seguintes informações referentes ao cenário de uso:
descrição detalhada do estímulo que o usuário, ambiente cujo estimulo é provocado,
resposta a ser dada ao usuário. Esta tabulação pode ser verificada na seção 6.

Fase 2- Análise de Requisitos de Usabilidade
Nesta fase foi criada a primeira iteração do ciclo de vida da engenharia da
usabilidade de Mayhew (1999), que tem como objetivo o levantamento das metas de
usabilidade do projeto.
Metas

de

usabilidade,

segundo

Mayhew

(1999),

são

características

necessárias resultante da definição do perfil e da análise das tarefas do usuário, tais
características devem ser documentadas, utilizadas como direcionadores das
decisões de projeto e como critérios de validação.
Esta primeira iteração, chamada de análise de requisitos, é composta por
quatro atividades: identificação do perfil do usuário, análise de tarefas, identificação
das restrições de plataforma e dos princípios de projeto (MAYHEW, 1999).
Identificação do perfil do usuário está relacionada ao estudo mais aprofundado
a respeito da população específica que terá contato com o sistema, cujo
mapeamento pode ser verificado na seção 6.4.1.
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Análise de tarefas está relacionada ao estudo da rotina e detalhamento das
tarefas dos usuários, cujo resultado pode ser verificado na seção 6.4.2.
Identificação das restrições de plataforma está relacionada ao detalhamento da
potencialidade dos recursos, cujo mapeamento pode ser verificado na seção 6.4.3.
Identificação dos princípios de projeto está relacionada ao estabelecimento de
regras estruturadas, como guias de desenvolvimento e padronização de interfaces,
que tendem a facilitar o alcance das metas de usabilidade (MAYHEW, 1999). Nessa
fase foi utilizada a abordagem arquitetural de Bass et al (2003), expandida para o
cenário de uso da aplicação, abordagem esta que pode ser verificada na seção 7.
Para obtenção e documentação do perfil do usuário, foi utilizado o modelo de
questionário de Mayhew (1992), cuja proposta é elicitar as características
psicológicas e físicas, atividades e rotinas, experiência e conhecimento do usuário
por meio de um conjunto finito de perguntas, este questionário pode ser verificado
na seção 6.4.1
Neste estudo, o mapeamento e análise das atividades do usuário tem como
apoio o método de análise hierárquica de tarefas, cuja finalidade é a decomposição
de atividades em subatividades de tal forma que este conjunto, relacionado, atinja
um determinado objetivo (ANNETT, 2004).
Para cada cenário de uso foram mapeados e documentados recursos de
software e hardware que possam influenciar diretamente no projeto, como por
exemplo: versão do sistema operacional, condições da rede e descrição dos
dispositivos de entrada de informação (MAYHEW, 1999).
Utilizando o método proposto por Mayhew (1999) para elicitação de metas de
usabilidade, para cada cenário de uso, foram mapeados os perfis e os
detalhamentos das atividades relacionados a este cenário. Para este conjunto foram
elicitadas metas que possam satisfazer cada uma das características de usabilidade
citadas na norma ISO 9241-11 (1998), que são: eficácia, eficiência, satisfação,
facilidade no aprendizado e tolerância e recuperação de falhas. O resultado do
mapeamento das metas pode ser verificado na seção 6.4.4.
Além de descritas em função do cenário de uso, perfil do usuário, atividades
executadas e quanto à contribuição positiva no atingimento das características de
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usabilidade, as metas foram classificadas quanto ao seu tipo: quantitativa ou
qualitativa e quanto a sua importância para o negócio (MAYHEW, 1999).
Ao final desta iteração, foram obtidas as metas de usabilidade além da
identificação de características particulares da área de aplicação: medicina. Os
resultados podem ser verificado na seção 6.

Fase 3- Abordagem arquitetural com ênfase na usabilidade
Esta fase parte da premissa que as decisões arquiteturais devem ser
orientadas pelos atributos de qualidade. Esta ênfase nos atributos de qualidade dáse pela sua maior dependência da estrutura do software, uma vez que as
funcionalidades ou requisitos funcionais, podem ser implementados seguindo várias
alternativas, sendo assim menos dependente das decisões arquiteturais (BASS et al,
2003).
A proposta dessa fase é expandir o modelo de Bass et al (2003) que
estabelece uma relação entre táticas arquiteturais e padrões arquiteturais que
tenham influência direta em um atributo de qualidade. No caso deste trabalho de
pesquisa, a ênfase foi dada ao atributo de qualidade usabilidade.
Não faz parte do escopo deste projeto a expansão dos padrões de projeto em
relação as táticas arquiteturais, tal qual definido por Bass et al (2003), dada a
dificuldade em se estabelecer evidencias empíricas do ganho de usabilidade a partir
de padrões de projeto.
Foi gerado um modelo que relacione táticas arquiteturais e padrões
arquiteturais que de alguma forma tenham como objetivo o alcance da usabilidade.
Partindo da premissa observada por Bass et al (2002) de que essa abordagem
só se torna promissora a partir do momento em que os cenários de uso são
detalhados, nesta fase, foi estabelecido o relacionamento entre os cenários de uso,
elicitados na Fase 1 e detalhados na Fase 2, e as decisões arquiteturais.
As táticas arquiteturais e padrões arquiteturais que influenciam diretamente o
atributo de qualidade usabilidade, são extraídos das referências bibliográficas
obtidas na fase de revisão da literatura.
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A inclusão dessa abordagem no ciclo de vida de Mayhew (1999) como
atividade complementar à atividade de Projeto do Modelo Conceitual tem como
artefato de saída um documento de arquitetura da aplicação.

Fase 4- Inclusão de uma abordagem arquitetural no ciclo de vida da
engenharia da usabilidade
Partindo da premissa que a usabilidade não está ligada apenas ao
desenvolvimento de interfaces e que a correta seleção de decisões arquiteturais é
fator determinante para a redução de problemas relacionados à usabilidade, essa
fase tem como objetivo a inclusão de uma abordagem arquitetural, baseada na
abordagem arquitetural de Bass et al (2001), com ênfase no atributo de qualidade
usabilidade como uma atividade incluída no ciclo de vida da engenharia da
usabilidade de Mayhew (1999) (BASS et al, 2001; GOLDEN et al, 2005).
No primeiro nível da segunda iteração do ciclo de vida de Mayhew (1999),
dentro das atividades referentes à fase de projeto, observa-se a atividade de Projeto
do Modelo Conceitual que está relacionada a técnicas de implementação de
recursos de interface.
Em primeira hipótese observou-se que uma possibilidade é a inclusão de uma
abordagem arquitetural com ênfase na usabilidade, baseada na expansão da
abordagem de Bass et al (2003) na atividade Projeto do Modelo Conceitual do
modelo de Mayhew (1999).

Fase 5- Aplicação do modelo de engenharia da usabilidade considerando
a inclusão da abordagem arquitetural
Nesta fase foi aplicado o modelo resultante da inclusão da abordagem
arquitetural com ênfase na usabilidade no ciclo de vida da engenharia da usabilidade
de Mayhew dentro do cenário de aplicação, ou seja, sistema de software aplicado a
prontuário eletrônico de pacientes.
Nesta etapa foi criada a segunda iteração do ciclo de vida de Mayhew (1999) já
com a inclusão da abordagem arquitetural proposta. Nesta iteração a fase de projeto
foi levada até o final, tal como concebida em seu modelo original, ou seja, após a
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atividade de Projeto do Modelo Conceitual (alterada), foi feita a validação da
maquete conceitual produzida, a fim de verificar se as metas de usabilidade até
então foram atingidas e, por se tratar de um modelo iterativo incremental, verificar se
as principais falhas encontradas em iterações anteriores foram corrigidas.
A alteração da fase de Projeto do Modelo Conceitual pode ser verificada na
seção 7, quando é apresentada a expansão da abordagem arquitetural de Bass et al
(2003) com suas atividades e resultados obtidos.
A segunda iteração prevê a validação do modelo conceitual do projeto em
função das metas de usabilidade elicitadas na fase 2. Por se tratar de um processo
iterativo, são executadas sucessivas alterações neste modelo até que o mesmo
atenda os objetivos desejados.
A validação foi feita pela equipe de projeto, em ambiente controlado, tendo
como base o protótipo e as metas de usabilidade definidas em conjunto com a área
usuária.

Fase 6- Validação
Espera-se como resultado que as metas de usabilidades definidas na Fase 2,
originadas da primeira iteração do ciclo de Mayhew (1999) sejam atingidas pela
aplicação da abordagem arquitetural como atividade na fase de Projeto do Modelo
Conceitual. Para tal foi executada a segunda iteração do modelo do ciclo de vida da
engenharia da usabilidade (MAYHEW, 1999).
Nesta fase procura-se observar se o modelo conceitual do projeto, tal qual
definido por Mayhew (1999), porém acrescido do modelo gerado pela abordagem
arquitetural, atinge as metas de usabilidade desejadas e quantas iterações, ou ciclos
de alteração, foram necessárias.
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6

ANÁLISE DE REQUISITOS DA APLICAÇÃO

Esta seção tem como objetivo apresentar as principais características do
sistema de prontuário eletrônico de pacientes no que diz respeito à usabilidade:
elicitação dos cenários de uso, obtenção do perfil do usuário, detalhamento das
tarefas do usuário, das restrições da plataforma tecnológica e dos princípios do
projeto, além de descrever e apresentar as ferramentas utilizadas como base para
obtenção e organização dessas informações.
Os cenários de uso foram descritos e detalhados tendo como apoio a
abordagem CREWS-L’Ecritoire (ROLLAND et al, 1999).
A obtenção de informações referentes ao perfil e tarefas do usuário, restrições
da plataforma tecnológica e dos princípios do projeto são realizadas como parte das
atividades descritas no modelo de Mayhew (1999) como pré-requisitos para
definição das metas de usabilidade, também descritas nesta seção.

6.1 Descrição dos cenários de uso

Para descrição dos cenários de uso foi utilizado o modelo de dados de
tabulação representado na FIGURA 10, originada a partir dos elementos de
descrição de cenários de uso da CREWS-L’Ecritoire (ROLLAND et al, 1999). A
tabulação foi automatizada utilizando o sistema desenvolvido especificamente para a
tarefa de cadastro, cuja interface pode ser observada no Apêndice A. O objetivo da
tabulação é ter um processo de gerenciamento de requisitos e de todos os demais
novos atributos identificados neste trabalho.

71

Figura 10 - Modelo de tabulação para descrição de cenários de uso
Fonte: Elaborado pelo autor

Os cenários foram elicitados por meio do contato direto entre este
pesquisador e a área de aplicação. Neste processo foram identificados seis
requisitos: “Digitalizar Prontuário”, “Controlar Fila de Atendimento”, “Realizar
Consulta”, “Manter Agenda”, “Manter Prontuário do Paciente” e “Consultar Prontuário
do Paciente”.
A TABELA 8 mostra o mapeamento dos cenários de uso elicitados,
identificados pela Parte do Requisito, e as respectivas composições dessas partes
hierarquicamente compondo o Requisito, conforme definido na abordagem CREWSL’Ecritoire (ROLLAND et al, 1999).
Além do resumo apresentado na TABELA 8 foram identificados os seguintes
pontos de extensão de requisitos:
•

O requisito “Realizar Consulta” estende os requisitos “Manter Agenda”,
“Consultar Prontuário do Paciente” e “Manter Prontuário do Paciente”;
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•

O requisito “Controlar Fila de Atendimento” estende o requisito
“Gerenciar Prontuário”;

Tabela 8 – Resumo e mapeamento do cenário de uso da aplicação
Requisito
Digitalizar Prontuário

Identificação Parte do Requisito
PR1; PR2; PR3; PR4; PR5; PR6;
PR7; PR8

Controlar Fila de Atendimento

PR9; PR10; PR11; PR12; PR13;
PR14; PR15

Realizar Consulta

PR16; PR17; PR18; PR19

Manter Agenda

PR20; PR21; PR22; PR23; PR24;
PR25

Manter Prontuário do Paciente

PR26; PR27; PR28; PR29; PR30;
PR31; PR32; PR33; PR34; PR35;
PR36; PR37; PR38; PR39; PR40;
PR41; PR42; PR43; PR44; PR45;
PR47; PR48; PR49; PR50; PR51;
PR52; PR53; PR54; PR55; PR56

Consultar Prontuário do Paciente

PR57; PR58

Fonte: Elaborado pelo autor.

Composições
PR1 OR (PR2 OR PR3 OR
PR4 OR PR5 OR PR6) AND
PR7 AND PR8
PR1 AND PR7 AND PR8
(PR9 OR PR11) AND PR15
(PR9 OR PR14) AND PR15
(PR10 OR PR14) AND PR15
PR9 AND PR15
PR10 AND PR15
PR13 AND PR15
PR9 REFINADO POR PR13
PR16 AND PR19
(PR16 OR PR17) AND PR19
(PR16 OR PR18) AND PR19
PR20 AND PR25
(PR20 OR PR21) AND PR25
PR22 AND PR25
(PR22 OR PR23) AND PR25
PR24 AND PR25
PR26 OR PR27
PR28 OR PR29
PR30 OR PR31
PR30 OR PR32
PR30 REFINADO POR PR33
PR34 OR PR35
PR34 OR PR36
PR34 REFINADO POR PR37
PR38 OR PR39
PR38 OR PR40
PR38 REFINADO POR PR41
PR42 OR PR43
PR44 OR PR45
PR47 OR PR48
PR47 OR PR49
PR47 REFINADO POR PR50
PR51 OR PR52
PR53 OR (PR54 OR PR55)
PR53 REFINADO POR PR56
PR57 REFINADO POR PR58
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Os resultados da descrição dos cenários de uso são apresentados no
Apêndice B, adicionalmente um exemplo de cenário de uso, o “Consultar
Prontuário”, pode ser verificado na FIGURA 11 a título de ilustração deste trabalho.
A FIGURA 11 mostra que o cenário de uso é do tipo funcional, identificado por
“PR56”, sendo possível verificar o estado final e inicial do cenário além do par
cenário/objetivo.

Identificação do Requisito PR56
Objetivo

Tipo do Requisito Funcional

Consultar prontuário do paciente

Estado Inicial O médico ou a enfermeira consultam o prontuário do paciente

Cenário

Cód Objetivo 57
Maneira

Cód Cenario 58

Maneira Normal

Estado O médico ou a enfermeira consultam o prontuário do
Final paciente

1. O sistema exibe interface para que o médico ou a enfermeira possa pesquisar o paciente que deseja consultar o prontuário contendo as
seguintes opções de filtro: numero do prontuário, nome do paciente e RG do paciente, sendo que é obrigatório informar ao menos um filtro.
2. O médico ou a enfermeira busca o paciente desejado.
3. O sistema exibe para o médico ou para a enfermeira, listagem com os pacientes pesquisados.
4. O médico seleciona o paciente, então.
5. O sistema oferece opção para visualização de ficha do paciente, de anamnese, de informações nutricionais, de histórico de radioterapia, de
histórico de quimioterapia, de intervensões cirurgicas, de material biológico, de documentos anexos e de registro de óbito
6. O médico ou a enferemeira seleciona opção desejada, então.
7. O sistema exibe formulário para o médico ou para a enfermeira contendo as informações desejadas.

Figura 11 - Descrição do Cenário de Uso “Consultar prontuário do paciente”
Fonte: Elaborado pelo autor.

A partir da descrição dos cenários de uso da aplicação tem-se um conjunto de
informações importantes para a definição do perfil do usuário, da análise das tarefas
e da rotina do usuário, da plataforma tecnológica e principalmente das metas de
usabilidade.
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6.2 Definição das metas de usabilidade

Metas de usabilidade, segundo Mayhew (1999), são características
necessárias a um projeto centrado no usuário, resultante da definição do perfil, da
análise das tarefas do usuário e das restrições de plataforma. Tais características
devem ser documentadas, utilizadas como direcionadores das decisões de projeto e
como critérios de validação.

6.2.1 Descrição do perfil do usuário

Para obtenção e documentação do perfil do usuário, foi utilizado o modelo de
questionário de Mayhew (1992), cuja proposta é elicitar as características
psicológicas e físicas, atividades e rotinas, experiência e conhecimento do usuário
utilizando-se de um conjunto finito de perguntas.
A TABELA 9 mostra o agrupamento das características a serem obtidas e os
aspectos a serem observados no questionário segundo Mayhew (1992).

Tabela 9 – Características e aspectos do perfil do usuário
Características

Aspectos à serem verificados

Características psicológicas

Estilo cognitivo, atitude e motivação.

Características físicas

Dificuldade na distinção de cores, lateralidade e sexo.

Características das atividades e
rotinas de trabalho

Frequência no uso de sistemas computacionais na execução de
atividades diárias, treinamento, uso do sistema, hierarquia na
empresa, importância na tarefa e estrutura da tarefa.

Experiências e conhecimentos do
usuário

Nível de leitura, nível de escrita, grau de escolaridade, experiência
com sistemas computacionais, experiência na tarefa, experiência em
aplicações com finalidades semelhantes, idioma nativo, uso de outros
sistemas com finalidade semelhante e conhecimentos computacionais

Fonte: Adaptado de Mayhew (1992)

Para este estudo, o modelo do questionário foi adaptado da seguinte forma:
Quanto às características psicológicas, as informações referentes ao estilo
cognitivo foram suprimidas neste questionário devido à necessidade do pesquisador
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possuir conhecimentos e experiência inerentes à área da psicologia para extração,
análise e conclusões a partir das informações obtidas, enquanto as questões
referentes à atitude, motivação, às características físicas, das atividades e rotinas de
trabalho, conhecimentos e experiências do usuário estarão de acordo com a
definição de Mayhew (1992).
O questionário foi distribuído para todos os usuários e possíveis usuários do
Serviço de Cabeça e Pescoço do Hospital Heliópolis, no total de quarenta. O retorno
de 20% dos questionários permitiu montar os perfis de usuário exibidos na TABELA
10.

Tabela 10 – Mapeamento do perfil do usuário
Características
Psicológicas

Características
Físicas

Rotina de Trabalho

Experiências e
conhecimento

Auxiliar
Administrativo

Atitude positiva e
motivação alta

Apenas
dificuldade
auditiva

É muito importante para o controle de
prontuário, dedica parte do seu período
de trabalho ao controle de prontuários,
não utiliza sistemas computacionais na
sua rotina e necessita de treinamento.

Nenhuma experiência
em sistemas
computacionais

Enfermeira

Atitude positiva e
motivação
moderada

Nenhuma
característica
particular

É muito importante para o controle de
prontuário, dedica todo o seu período
de trabalho ao controle de prontuários,
não utiliza sistemas computacionais na
sua rotina e necessita de treinamento.

Pouca experiência em
sistemas computacionais

Nenhuma
característica
particular

É muito importante para o controle de
prontuário, dedica parte do seu período
de trabalho ao controle de prontuários,
utiliza sistemas computacionais na sua
rotina e treinamento pode ser feito por
leitura.

Muita experiência em
sistemas
computacionais,
inclusive sistemas de
controle de prontuário.

Nenhuma
característica
particular

É muito importante para o controle de
prontuário, dedica parte do seu período
de trabalho ao controle de prontuários,
utiliza sistemas computacionais na sua
rotina e treinamento pode ser feito por
leitura.

Muita experiência em
sistemas
computacionais,
inclusive sistemas de
controle de prontuário.

Pefil

Médico

Médico
Residente

Atitude positiva e
motivação alta

Atitude positiva e
motivação alta

Fonte: Elaborado pelo autor.

O baixo índice de retorno impactou a análise do perfil do usuário, não sendo
possível chegar a conclusão de que todos os perfis foram corretamente mapeados.
Prova disso que, na elicitação dos cenários de uso, foram identificados perfis de
usuários que não puderam ser mapeados de acordo com o questionário.
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Apesar da pouca quantidade de informações, chega-se a conclusão de que
nenhum usuário dispõe de necessidades físicas especiais que necessitariam
adaptação do tipo física do sistema computacional.
Além disso, destaca-se que os usuários do tipo Enfermeira e Auxiliar
Administrativo

possuem

pouca

ou

nenhuma

experiência

com

sistemas

computacionais além da necessidade de maior treinamento, situação totalmente
oposta a observada nos perfis do tipo Médico e Residente.

6.2.2 Análise das tarefas do usuário

Para este estudo, foram utilizados os objetivos obtidos na elicitação dos
cenários de uso, como base para a decomposição das tarefas, subtarefas e planos,
bem como a própria descrição dos cenários como base para identificação destes
elementos.
A análise das metas do usuário é apresentada no Apêndice C que contém o
mapeamento hierárquico de tarefas para cada requisito: Digitalizar Prontuário,
Controlar Fila de Atendimento, Realizar Consulta, Manter Agenda, Manter Prontuário
do Paciente e Consultar Prontuário do Paciente.
A FIGURA 12 ilustra como foi feita a decomposição das tarefas referentes ao
cenário “Consultar Prontuário do Paciente” citado na seção 6.1.

Figura 12 - Decomposição das atividades do Cenário de Uso “Consultar
prontuário do paciente”.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Ainda na FIGURA 12, é possível verificar que a atividade possui três níveis de
estratificação e que o terceiro nível possui sete atividades.

6.2.3 Análise da plataforma tecnológica

Segundo Mayhew (1999), o mapeamento dos recursos de software e
hardware é importante, pois estes podem limitar as alternativas do projeto cuja
ênfase é a usabilidade.
A mesma autora propõe que sejam documentados recursos como sistema
operacional, recursos de rede, dispositivos de hardware entrada e de exibição de
informações, dentre outros que possam influenciar diretamente o projeto.
Neste estudo foram mapeados os recursos utilizados em cada cenário de uso
de acordo com a TABELA 11, que mostra, por meio de exemplo, características de
software e hardware a serem observadas e documentadas.
A TABELA 11 mostra, por exemplo, o mapeamento dos recursos utilizados no
cenário de uso “Consultar Prontuário do Paciente” citado na seção 6.1. Além desse
exemplo, o mapeamento dos recursos utilizados em cada cenário de uso pode ser
verificado no Apêndice D.
Observa-se adicionalmente que a TABELA 11 refere-se a descrição de
plataforma e da lista de cenários de uso identificados com números (identificação)
na primeira linha da tabela.
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Tabela 11 – Mapeamento dos recursos de plataforma tecnológica
Cenário de Uso: Ref. Código 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31;
32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58
Característica

Sistema Operacional

Capacidade
- Nos terminais são utilizados sistemas operacionais Microsoft Windows
versões XP, Vista e 7
- Nos dispositivos móveis (tablet) são utilizados sistemas operacionais
Apple IOS .
- Os terminais estão conectados em rede com os servidores por meio de
rede TCP/IP.
- O cabeamento não possui boa estrutura.
- Não existe contingencia em caso de falha na rede.

Rede

- Existe rede sem fio

- Os terminais possuem mouse e teclado sem nenhuma característica
especial.
- Os dispositivos móveis (tablet ) seguem a arquitetura de hardware Apple
Dispositivos de entrada de informações Ipad geração 2
- Os dispositivos de vídeo dos terminais permitem resolução colorida de até
1024x768 sem distorção.
Dispositivos de saída de informações
- A resolução de vídeo dos dispositivos móveis (tablet ) seguem a
arquitetura de hardware Apple Ipad geração 2
- Os terminais são computadores pessoais com ocessadores Intel Core I3
(2.3 GHz), 2 Gb de memória e 10 Gb de espaço livre em disco rígido.
Sistema de Hardware
- Os dispositivos móveis (tablet ) seguem a arquitetura de hardware Apple
Ipad geração 2

Fonte: Elaborado pelo autor.

6.2.4 Descrição das metas de usabilidade

O objetivo dessa seção é identificar e classificar as metas de usabilidade a
partir dos cenários de uso, da identificação do perfil e da análise das tarefas do
usuário.
A classificação das metas de usabilidade foi feita de acordo com a proposta
de Mayhew (1999), que objetiva a organização das metas em duas categorias:
metas qualitativas e metas quantitativas.
Metas qualitativas são caracterizadas por não possuírem uma declaração
objetiva que pode ser verificada, enquanto metas quantitativas possuem valores
relativos que as quantificam.
É um exemplo de meta qualitativa: “O projeto deve prover mecanismos para
exibir informações na tela de tal forma a lembrar o usuário das atividades que estão
sendo executadas, devido ao ambiente possuir alto grau de interrupção”, enquanto a
meta “o usuário deve completar a tarefa em até no máximo 15 segundos” é um
exemplo do tipo quantitativa (MAYHEW, 1999).
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Além da classificação de Mayhew (1999), as metas de usabilidade elicitadas
foram organizadas quanto à colaboração positiva no atingimento das cinco
características de um projeto centrado no usuário definidas na norma ISO 9241-11
(1998), que são:
•

Eficácia: está relacionado à precisão ou completude com que o usuário
atinge os objetivos.

•

Eficiência: está relacionado aos recursos empregados no atingimento
de objetivos por parte do usuário, podendo ser, por exemplo: tempo
desprendido, desgaste físico e mental, materiais ou custo.

•

Satisfação: está relacionado à motivação e satisfação do usuário em
utilizar o sistema.

•

Tolerância e recuperação de falhas: está relacionado à capacidade de
prevenção e de recuperação em caso de erro.

•

Fácil aprendizado: está relacionado à facilidade do usuário em
aprender a utilizar o sistema e tende a ter maior ênfase a usuários que
nunca utilizaram o sistema ou alguma nova funcionalidade.

Seguindo o método proposto por Mayhew (1999) para elicitação de metas de
usabilidade, para cada cenário de uso foram mapeados os perfis e os detalhamentos
das atividades relacionados a este cenário. Para este conjunto foram elicitadas
metas que possam satisfazer cada uma das características de usabilidade citadas
na norma ISO 9241-11 (1998).
Cada meta elicitada foi classificada como quantitativa ou qualitativa, sendo
que para as quantitativas foram definidos valores alvo.
Ainda seguindo a proposta de Mayhew (1999), cada meta foi identificada
quanto à relevância para as necessidades do usuário, neste estudo foram adotados
dois parâmetros: desejável (indispensável para o usuário) e necessário (prioridade
secundária).
As metas de usabilidade foram tabuladas seguindo o modelo de dados
exibido na FIGURA 13, que nada mais é que a extensão do modelo descrito na
FIGURA 10, contemplando a ligação entre os cenários de uso (já tabulados) e as
metas definidas.
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Figura 13 - Modelo de tabulação para descrição de metas de usabilidade
Fonte: Elaborado pelo autor.

A

tabulação

foi

automatizada

utilizando

o

sistema

desenvolvido

especificamente para a tarefa de cadastro, cuja interface pode ser observada no
Apêndice A.
Em conjunto com a área usuária da aplicação, a área médica, foi definido um
método para elicitação, priorização das metas e definição dos valores de validação
baseado nos seguintes aspectos:
•

Todas as metas elicitadas devem ter um valor alvo associado, ou seja,
todas as metas serão quantitativas.

•

Para metas relacionadas à motivação e satisfação do usuário em
utilizar o sistema foi definida uma escala: nenhum conforto, pouco
conforto ou plenamente confortável. A meta de usabilidade deverá
encaixar-se dentro dessa escala e como validação foi aplicado
questionário para o usuário.

•

Para metas relacionadas à eficiência do usuário foi definida que a
medida base para avaliação é o tempo decorrido ou a quantidade de
cliques para conclusão de um cenário de uso. Para cada meta foi
definido, em conjunto com o usuário, um tempo ou uma quantidade de
cliques aceitável para a conclusão de uma determinada atividade.

•

Para metas relacionadas à eficácia do usuário foi definida que a
medida base para a avaliação é o percentual de erro para execução

81

da atividade. Para cada meta foi definido, em conjunto com o usuário,
um percentual aceitável.
•

Para metas relacionadas à tolerância a falhas foram definidos dois
agrupamentos de classificação e valores de metrificação:
a. Para metas cujo objetivo é a validação de campos
obrigatórios a medida é o percentual de sucesso de efetivação
da operação em caso de informações incompletas sendo ainda
sempre obrigatória a exibição de mensagem indicativa para o
usuário de quais campos não foram validados além da
possibilidade de nova entrada dessas informações.
b. Para metas cujo objetivo é a consistência das
informações de entrada a metrificação é o percentual de
sucesso de efetivação da operação em caso de inconsistência
ou o percentual de sucesso de efetivação da operação em caso
de validação das informações pelo médico, nesse caso, a
opinião médica sempre prevalece em relação a validação
sistemática e nessas situações a operação deverá sempre
(100%) ser concretizada.

•

Com relação à priorização das metas foram adotados, em conjunto
com o usuário, os seguintes aspectos para classificação:
a. As operações de menor dificuldade: registro de óbito,
anexar documentos eletrônicos ao prontuário devem ter suas
metas relacionadas a satisfação priorizadas como “desejável” e
não como “necessárias”, todas as demais metas relacionadas as
demais operações devem ser classificadas como “necessárias”.
b. Todas as metas relacionadas a operações executadas
pelo

perfil

“assistente”

devem

ser

classificadas

como

“necessárias” devido a pouca ou nenhuma familiaridade do perfil
na utilização de sistemas de informatizados.
Seguindo o exemplo citado na seção 6.1, são exemplos de metas de
usabilidade elicitadas para o requisito “Consultar Prontuário do Paciente” as metas
identificadas por 90, 91, 92, 93, 94 e 95 que são exibidas na TABELA 12.
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Além do exemplo mostrado citado, a descrição das metas elicitadas pode ser
observada no Apêndice E, sendo que os resumos e mapeamentos podem ser
verificados na tabela 12.

Tabela 12 – Descrição das metas de usabilidade
Identificação do Meta
Descrição

Valor Referência

Identificação do Meta
Descrição

Valor Referência

Identificação do Meta
Descrição

Valor Referência

Identificação do Meta
Descrição

Valor Referência

Identificação do Meta

Descrição

Valor Referência

Identificação do Meta

Descrição

Valor Referência

90
O projeto deve prover mecanismo intuitivo para que o
médico ou enfermeira recupere informações de um
prontuário de paciente. Considerando que para esse
cenário serão utilizados dispositivos do tipo estação de
trabalho e dispositivos móveis
100% dos pacientes tem prontuário recuperado

Classificação Eficácia
Quantitativa
Tipo

Prioridade

Necessária

91
Classificação Eficiência
O tempo para que o médico ou a enfermeira recupere
Quantitativa
Tipo
um prontuário deve ser baixo. Considerando que para
esse cenário serão utilizados dispositivos do tipo
estação de trabalho e dispositivos móveis
O tempo decorrente do momento em que o usuário abre Prioridade
Necessária
interface para seleção da operação (incluisão de
anamnese, alteração de prontuário, inclusão de
acompanhamento nutricional...) e o momento em que a
operação é finalizada não deve ultrapassar 0,5 minutos

92
O projeto deve prever uma interface confortável ao
usuário. Considerando que para esse cenário serão
utilizados dispositivos do tipo estação de trabalho e
dispositivos móveis
dentro de uma escala de: Nenhum Conforto, Pouco
Conforto e Plenamente Confortável, o usuário deverá
sentir-se Plenamente Confortável.

Classificação Satisfação
Quantitativa
Tipo

Qualitativa

Prioridade

Necessária

93
Classificação Fácil aprendizado
O sistema deve possuir mecanismo para que o usuário Tipo
Quantitativa
recupere informações de um prontuário sem a
necessidade de consulta a opções de ajuda externa ao
sistema. Considerando que para esse cenário serão
utilizados dispositivos do tipo estação de trabalho e
dispositivos móveis
O percentual de erro na operação deve ser inferior a 5%. Prioridade
Necessária

94
O sistema deverá prover mecanismo para que o usuário
desfaça uma operação em curso a qualquer momento
sem que haja perda de informações.
O sistema deverá retornar ao seu estado anterior e as
informações que eventualmente iriam ser alteradas na
operação não deverão sofrer qualquer tipo de alteração
após o cancelamento. Considerando que para esse
cenário serão utilizados dispositivos do tipo estação de
trabalho e dispositivos móveis
100% das informações são mantidas

Classificação Eficácia
Quantitativa
Tipo

Prioridade

Necessária

95
O sistema deverá prover mecanismo para que o usuário
desfaça uma operação em curso a qualquer momento
sem que haja perda de informações.
O sistema deverá retornar ao seu estado anterior e as
informações que eventualmente iriam ser alteradas na
operação não deverão sofrer qualquer tipo de alteração
após o cancelamento. Considerando que para esse
cenário serão utilizados dispositivos do tipo estação de
trabalho e dispositivos móveis

Classificação Eficácia
Quantitativa
Tipo

100% das informações são mantidas

Prioridade

Fonte: Elaborado pelo autor.

Necessária
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O mapeamento Cenários de Uso X Metas específicas do projeto pode ser
observados na TABELA 13 que mostra o relacionamento entre as partes de requisito
e as respectivas metas elicitadas.

Tabela 13 – Mapeamento Parte de Requisito X Metas Específicas do Projeto
Parte Requisito

Meta Específicas
do Projeto

Parte
Requisito

Meta Específicas
do Projeto

PR1

1;2;37;94;95

PR29

43;94;95

PR2

8;9;94;95

PR30

44;45;46;47;94;95

PR3

10;11;94;95

PR31

48;94;95

PR4

10;11;94;95

PR32

49;94;95

PR5

6;94;95

PR34

50;51;53;54;94;95

PR6

4;94;95

PR35

55;94;95

PR9

14;15;16;17;94;95

PR36

56;94;95

PR10

18;19;20;21;94;95

PR38

57;58;59;60;94;95

PR11

22;23;94;95

PR39

61;94;95

PR12

22;23;94;95

PR40

62;94;95

PR13

24;25;94;95

PR42

63;64;65;66;94;95

PR14

26;94;95

PR43

67;94;95

PR16

27;28;29;30;94;95

PR44

68;69;70;71;94;95

PR17

31;32;94;95

PR45

72;94;95

PR18

33;94;95

PR46

73;74;75;76;94;95

PR20

34;35;36;37;94;95

PR47

77;94;95

PR21

38;94;95

PR48

78;94;95

PR22

34;35;36;37;94;95

PR50

79;80;81;82;94;95

PR23

38;94;95

PR51

83;94;95

PR24

34;35;36;94;95

PR52

84;85;86;87;94;95

PR26

39;40;41;42;94;95

PR53

88;94;95

PR27

43;94;95

PR54

89;94;95

PR28

39;40;41;42;94;95

PR56

90;91;92;93;94;95

Fonte: Elaborado pelo autor.

Ainda é possível verificar a partir da TABELA 13, que o mapeamento das
metas específicas do projeto é feito a partir do par Meta / Parte de Requisito, uma
vez que para a descrição do cenário de uso foi utilizada a abordagem CREWSL’Ecritoire (ROLLAND et al, 1999) na qual define-se que a Parte de Requisito é a
composição de um Cenário de Uso e de um Objetivo, sendo possível a partir da
Parte de Requisito chegar-se ao Cenário de Uso

84

7

ABORDAGEM ARQUITETURAL COM ÊNFASE NA USABILIDADE DO
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DE PACIENTES

A abordagem deste trabalho seguiu a abordagem exposta no trabalho de Bass
et al (2003), na qual o autor inicialmente associa as táticas arquiteturais aos
respectivos cenários de uso e metas de usabilidade, que podem ser verificadas na
seção 3.5 e 3.6.
A associação foi feita a partir do par Parte de Requisito / Meta de Usabilidade,
isso devido ao fato da utilização da abordagem CREWS-L’Ecritoire (ROLLAND et al,
1999) para elicitação dos cenários de uso, ainda na qual define-se que a Parte de
Requisito é a composição de um Cenário de Uso e de um Objetivo, sendo possível a
partir da Parte de Requisito chegar-se ao Cenário de Uso.
Para a definição das táticas arquiteturais dessa abordagem, foi utilizada a
abordagem tal qual a definição de Bass et al (2003), na qual o autor defende que as
táticas arquiteturais devam ser definidas tem como base a contribuição positiva para
a resolução de problemas verificados nos cenários de uso e atingimento das metas
de usabilidade.
Além disso, foram utilizados o tipo do requisito (parte do requisito) e a
classificação das metas de usabilidade, como os orientadores para as táticas
arquiteturais, como por exemplo, um requisito cujo tipo seja funcional e tenha como
objetivo a validação de consistência das informações inseridas pelo médico e que
esteja associado a uma meta de usabilidade cuja classificação é “tolerância e
recuperação de falhas” é passível que este par esteja associado a táticas de
detecção de falhas, preparação para recuperação e reparo de falhas e/ou
reintrodução da recuperação de falhas.
O processo de elicitação das táticas arquiteturais foi dividido em dois momentos.
Inicialmente foram definidas as táticas levando em consideração os critérios
expostos anteriormente e num segundo momento este modelo foi refinado,
adicionando-se táticas que inicialmente não haviam sido pensadas, removendo
desnecessárias ou relacionando táticas a cenários e metas que inicialmente
estavam relacionadas, conforme atividade de validação do modelo conceitual
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prevista no modelo de Mayhew (1999), quando a autora prevê a reengenharia do
trabalho caso o modelo não elimine as principais falhas arquiteturais.
Como por exemplo, no refinamento do modelo, foram associadas táticas de
gerenciamento de recursos de hardware às metas de usabilidade que estivessem
relacionadas ao uso de dispositivos móveis bem como táticas de separação de
interface do usuário de implementações de regras de negócio às metas de
usabilidade que estivessem relacionadas a tratamento e recuperação de falhas e
ainda foram definidas táticas para prover mecanismos de pesquisa ao usuário à
cenários que envolvessem algum tipo de pesquisa ou busca.
A TABELA 14 mostra as táticas arquiteturais definidas no contexto do projeto
e as identifica para que possam ser referenciadas e mapeadas posteriormente.

Tabela 14 – Táticas arquiteturais no contexto do projeto
Descrição da Tática
Separar interface do usuário de implementações de regras de negócio
Separar dados da visualização dos dados
Detecção de Falha
Preparação para recuperação e reparo de falhas
Reintrodução da recuperação de falhas
Gerenciamento de Recursos de Hardware
Manter cópias de dados das operações executadas
Armazenamento de informações de trilha de auditoria de operações
Apoio a iniciativas do usuário
Apoio a iniciativas do sistema
Gerenciamento de concorrência de informações
Prover mecanismo de ajuda
Prover mecanismo de navegação em multiplas visões da mesma operação
Prever duração de uma atividade
Apoio a visualização de informações em ordem cronológica
Prover mecanismo para troca de informação entre subsistemas
Prover mecanismo de busca e pesquisa

Fonte: Elaborado pelo autor.

A partir da elicitação das táticas, seguindo a abordagem de Bass et al (2003) e
com base na revisão bibliográfica, apresentada nas seções 3.3 e 3.4, foram
associadas a estas táticas, padrões arquiteturais que implementassem essas táticas,
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tendo como orientação de uso as suas respectivas definições e objetivos em
confronto com o que se espera atingir com as táticas arquiteturais.
A TABELA 15 mostra os padrões arquiteturais elicitados no contexto do
projeto e seus identificadores para que possam ser referenciados e mapeados
posteriormente.

Tabela 15 – Padrões arquiteturais no contexto do projeto
Descrição
Camadas ou Layers, MVC, PAC;
Camadas ou Layers, MVC, PAC, Broker;
Broker
Microkernel

Fonte: Elaborado pelo autor.

A partir da associação dos padrões arquiteturais, chegou-se ao modelo
representado pela tabelas 17, expandido de Bass et al (2003) no qual é possível
mapear: requisitos (ou parte de requisitos), metas de usabilidade, táticas
arquiteturais e padrões arquiteturais.
Na TABELA 16 é possível verificar a expansão do modelo de Bass et al (2003)
com novas táticas arquiteturais com ênfase em usabilidade de acordo com o cenário
de uso da aplicação e metas de usabilidade.
Seguindo o exemplo do cenário de uso citado na seção 6.1, “Consultar
Prontuário do Paciente” e das metas de usabilidades e citadas na seção 6.2.5, é
possível verificar a partir do mapeamento indicado pela TABELA 14 que as táticas
arquiteturais que buscam atingir esses objetivos são: Separar interface do usuário
de implementações de regras de negócio, Separar dados da visualização dos dados,
Manter cópias de dados das operações executadas, Prover

mecanismo

de

busca e pesquisa, Prover mecanismo de busca e pesquisa, Apoio a iniciativas do
sistema, Gerenciamento de concorrência de informações, Prover mecanismo de
ajuda, Prever duração de uma atividade e Prover mecanismo para troca de
informação entre subsistemas.
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Tabela 16 – Mapeamento Tática Arquitetural x Metas Usabilidade
Tática Arquitetural

Meta de Usabilidade

Separar interface do usuário de
implementações de regras de
negócio

1;2;4;6;14;15;18;19;20;26;27;28;33;34;35;39;38;40;43;44;45;48;49;50;51;
55;56;57;58;61;62;63;64;68;67;69;72;73;74;77;78;79;80;83;84;85;88;89;9
0;91

Separar dados da visualização
dos dados

1;2;14;15;18;19;27;28;34;35;39;40;44;45;50;51;57;58;63;64;68;69;73;74;7
9;80;84;85;90;91

Detecção de Falha

4;6;26;33;38;43;48;49;55;56;61;62;67;72;77;78;83;88;89

Preparação para recuperação e
reparo de falhas
Reintrodução da recuperação
de falhas
Gerenciamento de Recursos de
Hardware

4;6;26;33;38;43;48;49;55;56;61;62;67;72;77;78;83;88;89

Manter cópias de dados das
operações executadas

2;8;9;10;11;15;19;28;35;40;45;50;51;58;63;64;68;69;73;74;80;85;91

Armazenamento de
informações de trilha de
auditoria de operações
Apoio a iniciativas do usuário

NA

Apoio a iniciativas do sistema

4;6;26;33;38;43;48;49;55;56;61;62;67;72;77;78;83;88;89
4;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48;49;50;51;53;54;55;56;57;58;59;60;
61;62;63;64;65;66;67

1;2;3;8;9;10;11;14;16;18;22;23;24;25;27;28;31;32;34;35;36;39;40;44;45;4
6;50;51;53;57;58;59;63;64;65;68;69;70;73;74;75;79;80;81;84;85;86;90;91;
92;94;95
1;4;6;26;27;33;34;35;38;39;40;44;45;50;51;57;58;63;64;68;69;73;74;79;80
;84;85;90;91

Gerenciamento de concorrência 1;2;4;6;14;15;18;19;26;27;28;33;34;35;39;40;44;45;50;51;57;58;63;64;68;
de informações
69;73;74;79;80;84;85;90;91
Prover mecanismo de ajuda

3;7;16;17;20;21;29;30;36;37;41;42;46;47;53;54;57;58;59;60;63;64;65;66;6
8;69;70;71;73;74;75;76;79;80;81;82;84;85;86;87;90;91;92;93

Prover mecanismo de
navegação em multiplas visões
da mesma operação
Prever duração de uma
atividade
Apoio a visualização de
informações em ordem
cronológica
Prover mecanismo para troca
de informação entre
subsistemas
Prover mecanismo de busca e
pesquisa

1;2;3;14;15;16;18;19;20;27;28;34;35;36;39;40;41;44;45;46;50;51;57;58;59
;63;64;65;68;69;70;73;74;75;79;80;81;84;85;86;90;91;92
1;2;3;68;69;70
27;28;29;90;91;92

27;28;29

34;35;36;38;43;44;45;46;48;49;50;51;53;55;56;57;58;59;61;62;63;64;65;6
7;68;69;70;72;73;74;75;77;78;79;80;81;83;84;85;86;88;89;90;91;92;

Fonte: Elaborado pelo autor.

Na TABELA 17 é possível verificar a inclusão de padrões arquiteturais já
existentes na bibliografia no modelo de Bass et al (2003) de acordo com as táticas
arquiteturais definidas e mapeadas na TABELA 16.
Seguindo o exemplo acima citado, a partir do mapeamento da TABELA 16 é
possível verificar, por exemplo, que a tática arquitetural “Separar interface do usuário
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de implementações de regras de negócio” pode ser implementada pelo conjunto de
padrões arquiteturais: Camadas ou Layers, MVC e PAC.

Tabela 17 – Mapeamento Tática Arquitetural e Padrão Arquitetural
Tática Arquitetural

Padrão Arquitetural

Separar interface do usuário de implementações de regras de negócio

- Camadas ou Layers
- MVC
- PAC

Separar dados da visualização dos dados

- Camadas ou Layers
- MVC
- PAC
- Broker

Detecção de Falha

- Camadas ou Layers
- MVC
- PAC

Preparação para recuperação e reparo de falhas

- Camadas ou Layers
- MVC
- PAC

Reintrodução da recuperação de falhas

- Camadas ou Layers
- MVC
- PAC

Gerenciamento de Recursos de Hardware

- Broker

Manter cópias de dados das operações executadas

- Microkernel

Armazenamento de informações de trilha de auditoria de operações

- Microkernel

Apoio a iniciativas do usuário

- Camadas ou Layers
- MVC
- PAC

Apoio a iniciativas do sistema

- Camadas ou Layers
- MVC
- PAC

Gerenciamento de concorrência de informações

- Broker

Prover mecanismo de ajuda

- Microkernel

Prover mecanismo de navegação em multiplas visões da mesma operação

- Camadas ou Layers
- MVC
- PAC

Prever duração de uma atividade

- Camadas ou Layers
- MVC
- PAC

Apoio a visualização de informações em ordem cronológica

- Camadas ou Layers
- MVC
- PAC

Prover mecanismo para troca de informação entre subsistemas

- Broker

Prover mecanismo de busca e pesquisa

- Camadas ou Layers
- MVC
- PAC

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Ainda conforme Bass et al (2003) e seguindo o princípio da divisão de
responsabilidade foram definidos três subsistemas: subsistema digitalização:
responsável por todas as funções dos cenários de uso que envolvem digitalização;
subsistema gerenciamento de consultas: responsável por funções de gerenciamento
de fila de atendimento, atendimento ao paciente e agendamento de consulta e
subsistema; subsistema prontuário responsável por funções relacionadas a inclusão
e consulta de prontuários de paciente como por exemplo: inclusão de registros de
anamnese, registro de óbito, informações de quimioterapia dentre outras.
Cada subsistema deve respeitar o modelo representado acima, esse modelo foi
adicionado como base no documento de arquitetura a ser seguido no
desenvolvimento. O documento de arquitetura pode ser observado no Apêndice F.
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8

INCLUSÃO DA ABORDAGEM ARQUITETURAL NO MODELO DE CICLO DE
VIDA DA ENGENHARIA DA USABILIDADE

Neste estudo, a primeira fase, ou fase de Análise de Requisitos, do modelo de
ciclo de vida da engenharia da usabilidade de Mayhew (1999) se manteve tal qual a
proposta da autora, com as atividades de identificação do perfil do usuário, análise
das tarefas do usuário e das restrições de plataforma.
Avançando para segunda fase, ou fase de Projeto/Desenvolvimento/Teste,
conforme expectativa inicial, a inclusão da abordagem arquitetural expandida de
Bass et al (2003), descrita na seção 7, deu-se na atividade de “Projeto do Modelo
Conceitual”.
A inclusão iniciou-se nessa fase, pois segundo Mayhew (1999) é nesse
momento que se tem a necessidade de iniciar a discussão a respeito de quais
técnicas de implementação de recursos de interface serão empregados e quais
problemas são resolvidos, ou metas de usabilidade serão atingidas, com essas
técnicas.
Nesse momento foram elicitadas quais táticas arquiteturais seriam utilizadas e
na sequência essas táticas foram relacionadas às metas de usabilidade que se
pretenderia atingir.
Ainda na atividade de “Projeto do Modelo Conceitual” foram associadas às
táticas arquiteturais e os padrões arquiteturais conforme descrito na seção 7.
Na sequência do ciclo de vida de Mayhew (1999), na fase de “Maquete
Conceitual”, tendo como base o modelo conceitual gerado na fase anterior e
seguindo a abordagem de Bass et al (2003), foram definidos os subsistemas da
aplicação, tendo como base o princípio da divisão de responsabilidade.
Como saída da atividade de “Maquete Conceitual” tivemos o Documento de
Arquitetura, além do desenvolvimento de protótipos de baixa fidelidade no nível da
interface, mas que, porém totalmente fiel às definições do modelo conceitual.
Os protótipos de baixa fidelidade, conforme Mayhew (1999) são necessários
para a validação e prova de conceito do modelo, atividade seguinte do modelo de
Mayhew (1999), “Avaliação Iterativa do Modelo”.
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Foi na atividade de “Avaliação Iterativa do Modelo” que foram feitas as provas de
conceito e refinamentos do modelo de táticas arquiteturais, padrões arquiteturais e
de projetos, citados na seção 7.
As provas de conceito foram feitas ainda sem o envolvimento do usuário, pois se
verificou que os protótipos de baixa fidelidade não atingiriam o mínimo necessário
para uma avaliação, no nível usuário, de metas de usabilidade relacionadas à
satisfação no uso. Sendo assim, para refinamento do modelo, foram utilizados como
critérios base os definidos nas próprias metas de usabilidade, porém sem a
intervenção do usuário.
Avançando ao nível 2 da segunda fase do ciclo de Mayhew (1999), foram
definidas as normas de projeto de tela, em conjunto com a área usuária.
Nesse momento decidiu-se, em conjunto com a área usuária, que a validação de
usabilidade, no nível do usuário, não seria feita com auxilio da prototipação, pois
mesmo os protótipos ainda não atingiriam um nível mínimo de satisfação do usuário,
sendo assim, foi necessário avançarmos ao nível 3 do modelo de Mayhew (1999).
No nível 3 da segunda fase do ciclo de Mayhew (1999) os protótipos foram
evoluindo na atividade de “Projeto Detalhado da Interface” até que, na visão da
equipe de projetos, tivesse apto a ser submetido a “Avaliação Iterativa do Projeto da
Interface”.

8.1 Avaliação de usabilidade

A “Avaliação Iterativa do Projeto da Interface”, tal qual definida por Mayhew
(1999) foi realizada tendo como apoio a ferramenta Morae responsável pela coleta
de informações como: quantidade de cliques de mouse, tempo decorrido na
operação e quantidade de erros ocorridos, bem como o tipo desses erros (falhas de
sistema ou erros de negócio).
O objetivo dessa avaliação foi verificar se todas as metas de usabilidades
definidas foram atingidas.
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O teste foi acompanhado deste pesquisador e ao final foi realizada uma
entrevista com o usuário avaliador com o intuito de obter informações não obtidas
com a ferramenta, por exemplo, o grau de satisfação no uso.
Para realização do teste foram escolhidos três integrantes da equipe que até
então não tiveram nenhum contato direto ou indireto como o sistema de software e a
eles entregue uma lista de atividades, que podem ser verificadas no Apêndice F, que
nada mais é que a execução das atividades descritas nos cenários de uso.
Para todos os três usuários avaliadores obtiveram-se os seguintes resultados
negativos:
•

Nenhuma das metas de usabilidade relacionadas aos cenários de uso
cujas parte de requisito são identificados por: PR20, PR22, PR23,
PR24 e PR25 foram atingidas. Motivo: os usuários avaliadores não
conseguiram identificar como realizar a atividade demonstrando que o
processo não foi de fácil aprendizado, eficiente e tampouco eficaz.
Além disso, o tratamento de erro não indicou com clareza qual seria a
ação do usuário, esse erro impediu que o usuário prosseguisse na
tarefa em execução.

•

Nenhuma das metas de usabilidade relacionadas aos cenários de uso
cujas parte de requisito são identificados por: PR27, PR28 e PR29
foram atingidas. Motivo: os usuários avaliadores não conseguiram
identificar como realizar a atividade demonstrando que o processo não
foi de fácil aprendizado, eficiente e tampouco eficaz.

•

Em todas as operações os usuários sentiram falta de mecanismo de
ajuda, o que não impactou nas metas de usabilidade, mas que seria
desejável.

•

As metas relacionadas a eficiência dos cenários de uso cujas parte de
requisito são identificados por: PR56 e PR57 não foram atingidas.
Motivo: o mecanismo de pesquisa por nome do paciente não foi
eficiente.

A respeito dos resultados obtidos, destacam-se os seguintes aspectos
positivos:
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•

A respeito da eficiência e eficácia nas operações: todas as operações
foram realizadas com sucesso, dentro do tempo previsto e desejado.
Os usuários destacaram a estética minimalista como um aspecto
positivo, mantendo o menor número de informação possível de
maneira clara ao usuário.

•

Quanto à facilidade no aprendizado da operação: todas as operações
foram realizadas com sucesso e dentro do percentual de erro
desejado. Os usuários entrevistados destacaram a facilidade em
decorar o caminho de uma tarefa e a utilização de linguagem médica
como pontos positivos para o aprendizado.

•

Com relação ao tratamento de erros: todas as metas foram atingidas.
Os usuários destacaram como ponto positivo, a linguagem de fácil
compreensão e a possibilidade de correção dos erros e a exibição de
mensagens amigáveis quando da necessidade de erros de sistema ou
equipamento.

•

Com relação à satisfação do usuário: Os usuários demonstraram-se
satisfeito com a interface e tempo de resposta do sistema, sendo muito
satisfatório. Os componentes de interface adotados também não
dificultaram as atividades dos usuários.

•

Com relação ao controle e liberdade do usuário: O usuário pode
abandonar ou prosseguir na tarefa a qualquer momento.

O resultado, bem como a lista das atividades que compõe a avaliação podem
ser verificados no Apêndice G.

8.2 Considerações finais

A respeito das alterações no modelo de Mayhew (1999) verificou-se a
necessidade da especificação da utilização da abordagem CREWS-L’Ecritoire
(ROLLAND et al, 1999) ainda na Fase 1, ou fase de Análise de Requisitos.
A respeito da inclusão da abordagem arquitetural de Bass et al (2003),
expandida para os cenários de uso da aplicação, no modelo do ciclo de vida da
Engenharia da Usabilidade, verificou-se a necessidade da alteração da das
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atividades de “Projeto Modelo Conceitual” e “Maquete Conceitual”, ambas no nível 1
da Fase 2, ou fase de Projeto/Desenvolvimento/Teste.
Ainda na Fase 2, ou fase de Projeto/Desenvolvimento/Teste, verificou-se que
a prototipação, no caso específico do cenário de aplicação, não seria necessária,
sendo assim as atividades do nível 2 se resumiram apenas a atividade de definição
das normativas de projeto de tela, que em conjunto com a área usuária se resumiu
ao refinamento dos protótipos utilizados para prova de conceitos do Modelo
Conceitual.
A última adaptação no modelo de Mayhew (1999) para atender o cenário de
aplicação foi feita no nível 3, para previsão de que o Modelo Conceitual, gerado a
partir da expansão da abordagem arquitetural de Bass et al (2003), fosse alterado,
dado o não atingimento das metas de usabilidade.
A FIGURA 14 mostra como o modelo de ciclo de vida da Engenharia da
Usabilidade de Mayhew foi adaptado para contemplar o cenário de aplicação, bem
como evidenciar a inclusão da abordagem arquitetural de Bass et al (2003).
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Figura 14 - Adaptação do Modelo do Ciclo de Vida da Engenharia da
Usabilidade, adaptado de Mayhew (MAYHEW, 1999).
Fonte: Elaborado pelo autor.

Com relação aos resultados da avaliação de usabilidade e tendo como
premissa o modelo exibido na FIGURA 14, foram tomadas as seguintes ações a
respeito dos resultados negativos:
•

Nenhuma das metas de usabilidade relacionadas aos cenários de uso
cujas parte de requisito são identificados por: PR20, PR22, PR23,
PR24 e PR25 foram atingidas. Solução: alteração do protótipo e das
normas de tela da funcionalidade, não havendo necessidade de
alteração do modelo conceitual.
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•

Nenhuma das metas de usabilidade relacionadas aos cenários de uso
cujas parte de requisito são identificados por: PR27, PR28 e PR29
foram atingidas. Solução: alteração do protótipo e das normas de tela
da funcionalidade. Alteração no modelo conceitual, acrescentando a
esses cenários de uso a tática arquitetural “Prover mecanismo de
navegação em múltiplas visões da mesma operação” e seus
mecanismos de implementação, com o objetivo de prover uma visão
minimalista de informações.

•

Em todas as operações os usuários sentiram falta de mecanismo de
ajuda, o que não impactou nas metas de usabilidade, mas que seria
desejável. Solução: Alteração no modelo conceitual, acrescentando a
tática arquitetural “Prover mecanismo de ajuda” como padrão para
todas as metas de usabilidade cujo objetivo seja a facilitação do
aprendizado.

•

As metas relacionadas a eficiência dos cenários de uso cujas parte de
requisito são identificados por: PR56 e PR57 não foram atingidas.
Solução:

alteração

do

protótipo

e

das

normas

de

tela

da

funcionalidade. Alteração no modelo conceitual, acrescentando a
esses cenários de uso a tática arquitetural “Prover mecanismo de
busca e pesquisa” e seus mecanismos de implementação, com o
objetivo de prover melhor mecanismo de busca, além de alteração do
protótipo e das normas de tela da funcionalidade, com o objetivo de
eliminar busca de usuário redundante, implementando um mecanismo
de autocomplete na busca.
Após as alterações, foi executada a segunda iteração do ciclo de vida de
Mayhew (1999) e uma nova avaliação foi feita, aos mesmos moldes da primeira
avaliação e com os mesmos usuários avaliadores.
Verificou-se que os resultados positivos se mantiveram e os resultados
negativos foram eliminados, eliminando assim as principais falhas e atingindo os
objetivos de usabilidade, segundo o ciclo de Mayhew (1999).
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9

VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS

A abordagem arquitetural de Bass et al (2003), com ênfase em atributos de
qualidade, no cenário proposto deste estudo se mostrou eficiente quanto a sua
proposta, que é priorizar os requisitos não funcionais relacionados a usabilidade.
A expansão do modelo proposto por Bass et al (2003) no que diz respeito a
usabilidade baseou-se inicialmente no critério de contribuição positiva das táticas
arquiteturais para atingimento das metas de usabilidade e num segundo momento,
baseado na revisão bibliográfica, foram associados os padrões arquiteturais que
pudessem implementar essas táticas arquiteturais.
Ainda no contexto da expansão do modelo de Bass et al (2003) foi possível
verificar que algumas táticas, citadas pelo autor como táticas associadas a outros
atributos de qualidade, passaram a contribuir diretamente no atingimento das metas
de usabilidade elicitadas. Como por exemplo, a tática arquitetural de tratamento de
erro, associada ao atributo de qualidade disponibilidade, estava diretamente ligada
ao atingimento de metas de usabilidade relacionadas a tolerância e recuperação de
falhas, enquanto táticas relacionadas a desempenho, como gerenciamento de
hardware, influenciaram diretamente no atingimento de metas de usabilidade ligadas
a cenários de uso, ou parte de requisitos, do tipo físico.
A expansão do modelo arquitetural, tendo como direcionador os cenários de uso
e metas de usabilidade do cenário de aplicação, gerou um arcabouço arquitetural,
composto pelas táticas arquiteturais e padrões arquiteturais que documentado no
documento de arquitetura, se tornou o guia para o desenvolvimento com ênfase na
usabilidade.
A elicitação dos cenários de uso, insumo de entrada do ciclo de vida da
engenharia da usabilidade, utilizando a abordagem CREWS-L’Ecritoire, introduziu o
conceito de “parte de requisito” que por definição é o par objetivo/cenário de uso
(ROLLAND, 1998) e que no contexto desse estudo se tornou a referência relacional
para as informações relacionadas à plataforma tecnológica, análise das tarefas,
perfil do usuário e consequentemente às metas de usabilidade.
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O ciclo de vida da engenharia da usabilidade de Mayhew (1999) foi utilizado tal
qual definido pela autora, exceção feita à inclusão da abordagem arquitetural na fase
dois ou fase de projeto/desenvolvimento/testes.
A fase um, ou fase de análise de requisitos, teve como entrada os cenários de
uso elicitados e como saída um conjunto de informações a respeito dos perfis dos
usuários, da análise detalhada das tarefas dos usuários e das plataformas
tecnológicas disponíveis, e tal como definido por Mayhew (1999), esse conjunto de
informação deram origem as metas de usabilidade.
Nesse momento, foi possível notar, a partir das informações produzidas
utilizando a abordagem CREWS-L’Ecritoire (ROLLAND, 1998) em conjunto com as
produzidas na fase um do ciclo de Mayhew (1999) que:
•

Houveram casos em que uma meta de usabilidade está relacionada a
mais de um cenário de uso / parte de requisito.

•

Cenários de uso classificados como físico ou contextual, tiveram poucas
ou nenhuma metas de usabilidade elicitadas, devido à dificuldade em se
estabelecer uma relação entre eles e algo mais próximo da visão do
usuário, uma vez que na maioria dos casos, esses cenários de uso estão
mais ligados a atividades sistêmicas com pouca, ou nenhuma, interação
com o usuário.

•

Houve necessidade em se elicitar metas mais generalistas aos cenários
de uso, como por exemplo, a meta que objetiva prover mecanismo para
que o usuário desfaça qualquer operação a qualquer momento sem que
haja perda das informações, presente em todos os cenários de uso que
tenham interações com o usuário.

A fase dois, ou fase de projeto/desenvolvimento/testes do ciclo de vida de
Mayhew (1999), foi alterada para inclusão da abordagem arquitetural de Bass et al
(2003).
Foram alteradas as atividades de projeto do modelo conceitual e maquete
conceitual, ambas no nível um. Na atividade de projeto do modelo conceitual, foram
estabelecidas as táticas arquiteturais relacionadas às metas de usabilidade e seus
respectivos mecanismos de implementação, no caso, padrões arquiteturais (BASS
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et al, 2003) e na maquete conceitual foram definidos os subsistemas e os guias de
desenvolvimento, documentados no documento de arquitetura.
Ainda na fase dois, porém no nível dois, no contexto deste estudo, foi
constatado a não necessidade em se executar as atividades de prototipação e
consequentemente as atividades de validação dos protótipos, tal qual definida por
Mayhew (1999), considerando, em conjunto com a área usuária, que a aplicação de
tempo no nível três seria mais produtiva para o usuário e para o projeto.
A inclusão da abordagem arquitetural no ciclo de vida de Mayhew (1999)
mostrou-se promissora, com relação às iterações, foram necessários sucessivos
refinamentos da maquete conceitual, ainda no nível um da segunda fase do ciclo de
vida de Mayhew (1999), todavia quando o modelo foi colocado a teste com relação
ao atingimento das metas de usabilidade, no nível três foram necessárias duas
iterações para que o modelo proposto atingisse as metas elicitadas.
Com relação à área de aplicação, destaca-se a motivação e entusiasmo dos
usuários quanto ao método de trabalho aplicado o que promoveu boa colaboração
entre o pesquisador e a área usuária, sendo possível inclusive a apresentação e
inclusão de algumas características de sistemas de prontuários eletrônicos,
apresentadas por Tang et al (2001) e Brinck et al (1998), como características do
sistema a ser desenvolvido neste projeto.
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10 CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou a proposta de inclusão de uma abordagem arquitetural
com ênfase em atributos de qualidade relacionados a usabilidade do sistema,
baseada na expansão da abordagem de Bass et al (2003)e no ciclo de vida da
engenharia da usabilidade de Mayhew (1999), como hipótese para melhoria na
usabilidade de sistema de prontuário eletrônico, tendo como base as necessidades
do Centro de Ensino e Pesquisa do Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do
Hospital Heliópolis.
Esta seção apresenta as possíveis continuidades para este trabalho bem como
as considerações finais deste estudo.

10.1 Continuidade da Pesquisa

A principal continuidade deste estudo é submeter o sistema a uma avaliação
de usabilidade com os um grupo maior de usuários finais, principalmente os
vinculados a outros serviços médicos além da Cirurgia de Cabeça e Pescoço,
utilizando um método ou processo de apoio para essa avaliação.
Na sequência é possível elicitar mais metas de usabilidade como, por
exemplo, metas relacionadas à possibilidade do usuário em modificar a interface
conforme sua necessidade e conforto.
Como possibilidades de futuros trabalhos, destaca-se a possibilidade de
aplicar o método de trabalho apresentado neste estudo em outros cenários de
aplicação, para software aplicados à área médica ou não, inclusive considerando
como objetivo, o atingimento de outros atributos de qualidade e tendo como suporte
outros modelos de ciclo de vida de software.
Com relação à expansão da abordagem de Bass et al (2003), é possível
ainda promover a inclusão dos padrões de projeto, mecanismos de implementação
das táticas arquiteturais que não fizeram parte do escopo deste projeto. Sendo
possível ainda a identificação de evidencias empíricas que relacionem padrões de
projeto à contribuição positiva, ou não, na usabilidade.
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Especificamente no contexto de usabilidade é possível analisar os resultados
desse estudo quando da variação das ferramentas e processos de apoio utilizadas
neste método de trabalho, como a utilização de outros métodos para elicitação de
cenários de uso diferentes da abordagem CREWS-L’Ecritoire (Rolland, 1998) como,
por exemplo, a abordagem exposta no estudo de Ishida (2002) bem como a
utilização de outros métodos para obtenção das informações e da definição dos
perfis dos usuários como, por exemplo, o Personas apresentado no trabalho de
Aquino e Filgueiras (AQUINO;FILGUEIRAS, 2005).

10.2 Considerações Finais

Este trabalho atingiu o objetivo de incluir uma abordagem arquitetural no ciclo
de vida da engenharia da usabilidade e validá-la em uma aplicação, sendo possível
estabelecer uma relação entre: cenários de uso, táticas arquiteturais e padrões
arquiteturais.
Com relação às dificuldades encontradas, destaca-se que a pouca quantidade
de informações a respeito do perfil do usuário, oriundas do emprego do método de
questionários para obtenção dessas informações.
A definição do perfil do usuário é etapa fundamental dentro do ciclo de vida de
um projeto cuja ênfase é usabilidade, conforme apresentado no trabalho de Aquino e
Filgueiras (AQUINO;FILGUEIRAS, 2005), sendo assim, é possível afirmar que
dentro do contexto deste trabalho, o método de questionários proposto por Mayhew
(1999) se mostrou ineficaz, podendo comprometer principalmente a definição das
metas de usabilidade.
Em relação à hipótese da pesquisa, é possível afirmar que, se considerando o
atingimento das metas de usabilidade, este estudo contribuiu positivamente para a
usabilidade do sistema de prontuário eletrônico. A contribuição pode ser ainda maior
se os resultados dos testes de usabilidades propostos na seção anterior forem
concluídos de forma positiva, porém se considerar o nível de usabilidade do sistema,
ainda não é possível mensurar a contribuição, uma vez que depende de uma
avaliação de usabilidade, envolvendo os usuários finais, um método ou processo
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específico que apoie essa validação e que inclusive pode gerar mudanças nos
requisitos, conforme Mayhew (1999).
Quanto as contribuições, esse estudo reforça a ideia de Bass et al (2003) de
que as decisões arquiteturais direcionadas a requisitos não funcionais são eficientes
quanto ao atingimento dos seus objetivos
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Apêndice A: Sistema de Apoio
Protótipo das telas do sistema desenvolvido para apoio na tabulação e
extração das informações utilizadas no método de trabalho.



•

Tela para Cadastro de Requisito

•

Tela para Cadastro Parte de Requisito

•

Tela para Cadastro de Composições de Parte de Requisito

•

Tela para Cadastro de Objetivo
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•

Tela para Cadastro de Cenário

•

Tela Cadastro de Meta de Usabilidade

111


Apêndice B: Cenários de Uso

Esse apêndice apresenta os cenários de uso elicitados utilizando a
abordagem CREWS-L’Ecritoire.

Identificação do Requisito

PR1

Tipo do Requisito

Funcional

Cód Objetivo 1

Cód Cenario

1

Objetivo

Digitalizar Prontuário no Sistema

Estado Inicial

O assitente tem o prontuário em mãos, o scanner está operacional e o
prontuário está digitalizado

Cenário

1. O sistema exibe interf ace para o assistente com os tipos de prontuário possíveis de digitalização: papel antigo, novo, colorido ou filme.
2. O assistente seleciona no sistema o tipo de prontuário que deseja digitalizar de acordo com o prontuário que tem em mãos.
3. O sistema exibe interf ace para o assistente com solicitação de conf irmação de digitalização de um prontuário com o tipo selecionado.
4. Se o assistente confirmar, então
5. O sistema exibe interf ace para o assistente para inserção das informações: código do prontuário, código do paciente, RG do paciente, nome da mãe do paciente e
data de nascimento do paciente.
6. O assistente insere as inf ormações e confirma digitalização.
7. O sistema exibe interf ace para o assistente com solicitação de conf irmação de digitalização de um prontuário com o tipo selecionado e com as inf ormações inseridas
pelo assistente.
8. Se o assistente confirmar, então
Repita
9. O sistema traciona os documentos do scanner e inclui a imagem digitalizada no repositório de inf ormação
Até que haja documentos no scanner
10. O sistema exibe para o assistente a quantidade de documentos digitalizados com sucesso e a quenatidade dos que ocorreram algum tipo de falha.

Maneira
Estado Final

Maneira normal

O assitente tem o prontuário em mãos, o scanner está operacional e o
prontuário está digitalizado


Identificação do Requisito

PR2

Tipo do Requisito

Funcional

Cód Objetivo 2

Cód Cenario

Objetivo

Digitalizar Prontuário no Sistema

Estado Inicial

O assitente tem o prontuário em mãos, o scanner está operacional e o
prontuário não está digitalizado

Cenário

1. O sistema exibe interface para o assistente com os tipos de prontuário possíveis de digitalização: papel antigo, novo, colorido ou filme.
2. O assistente seleciona no sistema o tipo de prontuário que deseja digitalizar de acordo com o prontuário que tem em mãos.
3. O sistema exibe interface para o assistente com solicitação de confirmação de digitalização de um prontuário com o tipo selecionado.
4. Se o assistente não confirmar, então
5. O sistema volta ao estado 1

Maneira
Estado Final

2

Negar a Escolha do Tipo de Digitalização

O assitente tem o prontuário em mãos, o scanner está operacional e o
prontuário não está digitalizado


Identificação do Requisito

PR3

Tipo do Requisito

Funcional

Cód Objetivo 3

Cód Cenario

3

Objetivo

Digitalizar Prontuário no Sistema

Estado Inicial

O assitente tem o prontuário em mãos, o scanner está operacional e o
prontuário não está digitalizado

Cenário

1. O sistema exibe interface para o assistente com os tipos de prontuário possíveis de digitalização: papel antigo, novo, colorido ou filme.
2. O assistente seleciona no sistema o tipo de prontuário que deseja digitalizar de acordo com o prontuário que tem em mãos.
3. O sistema exibe interface para o assistente com solicitação de confirmação de digitalização de um prontuário com o tipo selecionado.
4. Se o assistente confirmar, então
5. O sistema exibe interface para o assistente para inserção das informações: código do prontuário, código do paciente, RG do paciente, nome da mãe do paciente e
data de nascimento do paciente.
6. O assistente não insere as informações e confirma digitalização e aborta a operação.
7. O sistema volta para estado 1

Maneira
Estado Final

Negar a Informe dos Dados do Paciente

O assitente tem o prontuário em mãos, o scanner está operacional e o
prontuário não está digitalizado


Identificação do Requisito

PR4

Tipo do Requisito

Funcional

Cód Objetivo 4

Cód Cenario

4

Objetivo

Digitalizar Prontuário no Sistema

Estado Inicial

O assitente tem o prontuário em mãos, o scanner está operacional e o
prontuário não está digitalizado

Cenário

1. O sistema exibe interface para o assistente com os tipos de prontuário possíveis de digitalização: papel antigo, novo, colorido ou filme.
2. O assistente seleciona no sistema o tipo de prontuário que deseja digitalizar de acordo com o prontuário que tem em mãos.
3. O sistema exibe interface para o assistente com solicitação de confirmação de digitalização de um prontuário com o tipo selecionado.
4. Se o assistente confirmar, então
5. O sistema exibe interface para o assistente para inserção das informações: código do prontuário, código do paciente, RG do paciente, nome da mãe do paciente e
data de nascimento do paciente.
6. O assistente insere as informações e confirma digitalização.
7. O sistema exibe interface para o assistente com solicitação de confirmação de digitalização de um prontuário com o tipo selecionado e com as informações inseridas
pelo assistente.
8. Se o assistente não confirmar, então
9. O sistema volta ao estado 3

Maneira
Estado Final

Negar a Confirmação dos Dados do Paciente

O assitente tem o prontuário em mãos, o scanner está operacional e o
prontuário não está digitalizado
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Identificação do Requisito

PR5

Tipo do Requisito

Funcional

Cód Objetivo 5

Cód Cenario 5

Objetivo

Digitalizar Prontuário no Sistema

Estado Inicial

O assitente tem o prontuário em mãos, o scanner está operacional e o
prontuário não está digitalizado

Cenário

1. O sistema exibe interface para o assistente com os tipos de prontuário possíveis de digitalização: papel antigo, novo, colorido ou filme.
2. O assistente seleciona no sistema o tipo de prontuário que deseja digitalizar de acordo com o prontuário que tem em mãos.
3. O sistema exibe interface para o assistente com solicitação de confirmação de digitalização de um prontuário com o tipo selecionado.
4. Se o assistente confirmar, então
5. O sistema exibe interface para o assistente para inserção das informações: código do prontuário, código do paciente, RG do paciente, nome da mãe do paciente e
data de nascimento do paciente.
6. O assistente insere as informações e confirma digitalização.
7. O sistema exibe a mensagem para o assistente indicando os campos obrigatórios que não foram preenchidos.
8. O sistema volta ao estado 5.

Maneira
Estado Final

Dados do Paciente Incompletos

O assitente tem o prontuário em mãos, o scanner está operacional e o
prontuário não está digitalizado


Identificação do Requisito

PR6

Tipo do Requisito

Funcional

Cód Objetivo 6

Cód Cenario 6

Erro de Digitalização

Objetivo

Digitalizar Prontuário no Sistema

Estado Inicial

O assitente tem o prontuário em mãos, o scanner está operacional e o
prontuário não está digitalizado

Cenário

1. O sistema exibe interface para o assistente com os tipos de prontuário possíveis de digitalização: papel antigo, novo, colorido ou filme.
2. O assistente seleciona no sistema o tipo de prontuário que deseja digitalizar de acordo com o prontuário que tem em mãos.
3. O sistema exibe interface para o assistente com solicitação de confirmação de digitalização de um prontuário com o tipo selecionado.
4. Se o assistente confirmar, então
5. O sistema exibe interface para o assistente para inserção das informações: código do prontuário, código do paciente, RG do paciente, nome da mãe do paciente e
data de nascimento do paciente.
6. O assistente insere as informações e confirma digitalização.
7. O sistema exibe interface para o assistente com solicitação de confirmação de digitalização de um prontuário com o tipo selecionado e com as informações inseridas
pelo assistente.
8. Se o assistente confirmar, então
Repita
9. O sistema traciona os documentos do scanner e inclui a imagem digitalizada no repositório de informação
Até que haja documentos no scanner
10. O sistema exibe mensagem informando o tipo de erro ocorrido na digitalização e solicita para o assistente reinicializar a digitalização

Maneira
Estado Final

O assitente tem o prontuário em mãos, o scanner está operacional e o
prontuário não está digitalizado


Identificação do Requisito

PR7

Tipo do Requisito

Contextual

Cód Objetivo 7

Cód Cenario 7

Objetivo

Aumentar a quantidade de prontuários digitalizados sem erro

Estado Inicial

O assitente tem o prontuário em mãos, o scanner está operacional, o
prontuário está digitalizado e as informações sobre a quantidade de
documentos digitalizados com sucesso, com erro e os tipos de erro
estão no repositório

Cenário

1. O assistente solicita digitalização do prontuário para o sistema.
2. O sistema digitaliza os prontuários e informa para o usuário sucesso ou insucesso.
3. O sistema armazena informações sobre a quantidade de documentos digitalizados com sucesso, erro e os tipos de erro estão armazenadas no repositório.

Maneira
Estado Final

Maneira normal

O assitente tem o prontuário em mãos, o scanner está operacional, o
prontuário está digitalizado e as informações sobre a quantidade de
documentos digitalizados com sucesso, com erro e os tipos de erro
estão no repositório



Identificação do Requisito

PR8

Tipo do Requisito

Físico

Cód Objetivo 8

Objetivo

Obter imagem digitalizada de um documento

Estado Inicial

O scanner está operacional e o prontuário está digitalizado

Cenário

1. O controlador do sistema solicita ao scanner o tracionamento do documento.
Repita
2. O scanner devolve para o controlador do sistema o array de bytes referentes ao documento digitalizado.
Até que haja documentos no scanner

Maneira
Estado Final

Cód Cenario 8

Maneira normal

O scanner está operacional e o prontuário está digitalizado
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Identificação do Requisito

PR9

Tipo do Requisito

Funcional

Cód Objetivo 9

Cód Cenario

9

Objetivo

Encaminhar paciente para consulta

Estado Inicial

O paciente recebe a senha e é encaminhado para a fila de atendimento

Cenário

1. O sistema exibe para a enfermeira a lista com os pacientes com consulta agendada para a data corrente.
2. A enfermeira confirma a presença do usuário selecionando seu nome na lista de pacientes.
3. O sistema verifica que é um atendimento de consulta
4. O sistema exibe para a enfermeira mensagem de confirmação de chegada do paciente.
5. Se a enfermeira confirmar, então
6. O sistema exibe para a enfermeira opção de seleção da cor da senha: verde ou rosa
7. A enfermeira seleciona a cor da senha.
8. O sistema exibe para a enfermeira opção de atualização da ficha do paciente.
9. Se a enfermeira confirmar, então
10. O sistema exibe para a enfermeira interface contendo as informações de cadastro do paciente: nome do paciente, data de retorno, RG, data de nascimento, nome
da mãe do paciente, nº do SUS, email, endereço (rua, número, complemento, CEP, cidade, UF, telefone, telefone para recado, responsável para recado) e dados do
acompanhante (nume, rua, número, complemento, CEP, cidade, UF e telefone)
11. A enfermeira verifica os dados paciente atualizando o que for necessário.
12. A enfermeira confirma os dados de cadastro do paciente.
13. O sistema move o paciente para a fila de consulta e indicando a cor da senha dele.
14. O sistema informa para a enferemeira que o paciente foi incluído na fila de consulta

Maneira
Estado Final

Maneira normal

O paciente recebe a senha e é encaminhado para a fila de atendimento


Identificação do Requisito

PR10

Tipo do Requisito

Cód Objetivo 10

Funcional

Objetivo

Encaminhar paciente para triagem

Estado Inicial

O paciente é encaminhado para a fila de triagem

Cenário

1. O sistema exibe para a enfermeira a lista com os pacientes com consulta agendada para a data corrente.
2. A enfermeira confirma a presença do usuário selecionando seu nome na lista de pacientes.
3. O sistema verifica que é um atendimento de triagem
4. O sistema exibe para a enfermeira mensagem de confirmação de chegada do paciente.
5. Se a enfermeira confirmar, então
6. O sistema move o paciente para a fila de triagem;
7. O sistema exibe para a enfermeira mensagem informativa de que o paciente está na fila de triagem.

Maneira
Estado Final

Cód Cenario 10

Maneira normal

O paciente é encaminhado para a fila de triagem


Identificação do Requisito

PR11

Tipo do Requisito

Funcional

Cód Objetivo 11

Objetivo

Encaminhar paciente para consulta

Estado Inicial

O paciente não recebe a senha e não é encaminhado para a fila de
atendimento

Cenário

1. O sistema exibe para a enfermeira a lista com os pacientes com consulta agendada para a data corrente.
2. A enfermeira confirma a presença do usuário selecionando seu nome na lista de pacientes.
3. O sistema verifica que é um atendimento de consulta
4. O sistema exibe para a enfermeira mensagem de confirmação de chegada do paciente.
5. A enfermeira não confirma chegada do paciente.
6. O sistema exibe para a enfermeira mensagem informativa de que o usuário não foi incluído na fila de atendimento.

Maneira
Estado Final

Cód Cenario 11

Cancelar Inclusão na Fila

O paciente não recebe a senha e não é encaminhado para a fila de
atendimento


Identificação do Requisito

PR12

Tipo do Requisito

Funcional

Cód Objetivo 12

Objetivo

Encaminhar paciente para triagem

Estado Inicial

O paciente não é encaminhado para a fila de triagem

Cenário

1. O sistema exibe para a enfermeira a lista com os pacientes com consulta agendada para a data corrente.
2. A enfermeira confirma a presença do usuário selecionando seu nome na lista de pacientes.
3. O sistema verifica que é um atendimento de triagem
4. O sistema exibe para a enfermeira mensagem de confirmação de chegada do paciente.
5. A enfermeira não confirma chegada do paciente.
6. O sistema exibe para a enfermeira mensagem informativa de que o usuário não foi incluído na fila de triagem

Maneira
Estado Final

Cód Cenario

12

Cancelar Inclusão na Fila

O paciente não é encaminhado para a fila de triagem
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Identificação do Requisito

PR13

Tipo do Requisito

Funcional

Cód Objetivo 13

Objetivo

Encaminhar paciente para consulta

Estado Inicial

O paciente recebe a senha e é encaminhado para a f ila de atendimento

Cenário

1. O sistema exibe para a enfermeira a lista com os pacientes com consulta agendada para a data corrente.
2. A enf ermeira confirma a presença do usuário selecionando seu nome na lista de pacientes.
3. O sistema verifica que é um atendimento de consulta
4. O sistema exibe para a enfermeira mensagem de confirmação de chegada do paciente.
5. Se a enf ermeira confirmar, então
6. O sistema exibe para a enfermeira opção de seleção da cor da senha: verde ou rosa
7. A enf ermeira seleciona a cor da senha.
8. O sistema exibe para a enfermeira opção de atualização da ficha do paciente.
9. A enf ermeira não confirma atualização.
10. O sistema move o paciente para a fila de consulta, exibindo nela o nome do paciente indicado pela cor da senha inf ormada.
11. O sistema exibe para a enfermeira mensagem inf ormativa de que o paciente está na f ila de atendimento.

Maneira
Estado Final

Cód Cenario

13

Sem atualização de cadastro

O paciente recebe a senha e é encaminhado para a f ila de atendimento


Identificação do Requisito

PR14

Tipo do Requisito

Funcional

Cód Objetivo 14

Cód Cenario

14

Objetivo

Encaminhar paciente para consulta

Estado Inicial

O paciente não recebe a senha e não é encaminhado para a fila de
atendimento

Cenário

1. O sistema exibe para a enfermeira a lista com os pacientes com consulta agendada para a data corrente.
2. A enf ermeira confirma a presença do usuário selecionando seu nome na lista de pacientes.
3. O sistema verifica que é um atendimento de consulta
4. O sistema exibe para a enfermeira mensagem de confirmação de chegada do paciente.
5. Se a enf ermeira confirmar, então
6. O sistema exibe para a enfermeira opção de seleção da cor da senha: verde ou rosa
7. A enf ermeira seleciona a cor da senha.
8. O sistema exibe para a enfermeira opção de atualização da ficha do paciente.
9. Se a enf ermeira confirmar, então
10. O sistema exibe para a enfermeira interf ace contendo as informações de cadastro do paciente: nome do paciente, data de retorno, RG, data de nascimento, nome
da mãe do paciente, nº do SUS, email, endereço (rua, número, complemento, CEP, cidade, UF, telef one, telef one para recado, responsável para recado) e dados do
acompanhante (nume, rua, número, complemento, CEP, cidade, UF e telef one)
11. A enfermeira verifica os dados paciente atualizando o que for necessário.
12. A enfermeira confirma os dados de cadastro do paciente.
13. O sistema inf orma para a enf eremeira os dados do paciente de preenchimento obrigatório para o prontuário.

Maneira
Estado Final

Dados do Paciente Incompletos

O paciente não recebe a senha e não é encaminhado para a f ila de
atendimento


Identificação do Requisito

PR15

Tipo do Requisito

Contextual

Cód Objetivo 15

Objetivo

Diminuir o tempo de atendimento do paciente

Estado Inicial

O paciente recebe a senha, é encaminhado para a fila de atendimento e
as informações de tempo de inicio e final de atendimento bem como os
tipos de erro ocorridos no processo são armazenados no repositório de
informações

Cenário

1. O sistema exibe para a enfermeira a lista com os pacientes com consulta agendada para a data corrente.
2. A enfermeira confirma a presença do usuário selecionando seu nome na lista de pacientes.
3. O sistema move o paciente para a fila de consulta ou triagem.
4. O sistema armazena as informações de tempo de inicio de atendimento, tempo final, erros e tipos de erro estão no repositório

Maneira
Estado Final

Cód Cenario 15

Maneira normal

O paciente recebe a senha, é encaminhado para a fila de atendimento e
as informações de tempo de inicio e final de atendimento bem como os
tipos de erro ocorridos no processo são armazenados no repositório de
informações


Identificação do Requisito

PR16

Tipo do Requisito

Funcional

Cód Objetivo 16

Cód Cenario

16

Objetivo

Realizar consulta do paciente

Estado Inicial

O paciente tem a consulta realizada

Cenário

1. O sistema exibe para o médico uma listagem dos pacientes na fila de atendimento por ordem de chegada.
2. O médico solicita ao sistema selecionar o próximo paciente da fila de atendimento.
3. O sistema exibe para o médico interface contendo as informações do prontuário do paciente (nome do paciente, código do prontuário e data do atendimento), campo
livre para que o médico possa descrever a evolução e opções para realizar procedimento, visualização detalhada do prontuário ou agendar próxima consulta.
4. O médico informa para o sistema a evolução do paciente, atualiza as informações e finaliza a consulta.
5. O sistema exibe mensagem para o médico informando que as informações foram atualizadas com sucesso e que a consulta foi finalizada.

Maneira
Estado Final

Maneira Normal

O paciente tem a consulta realizada


Identificação do Requisito

PR17

Tipo do Requisito

Funcional

Cód Objetivo 17

Objetivo

Realizar consulta do paciente

Estado Inicial

O paciente tem a consulta cancelada

Cenário

1. O sistema exibe para o médico uma listagem dos pacientes na fila de atendimento por ordem de chegada.
2. O médico solicita ao sistema cancelar a fila de atendimento.
3. O sistema exibe para o médico mensagem infortiva para confirmação do cancelamento.
4. O sistema cancela a fila de atendimento e remove os pacientes dela.

Maneira
Estado Final

Cód Cenario 17

Cancelar Atendimento

O paciente tem a consulta cancelada
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Identificação do Requisito

PR18

Tipo do Requisito

Funcional

Cód Objetivo 18

Cód Cenario

18

Objetivo

Realizar consulta do paciente

Estado Inicial

O paciente tem não tem a consulta realizada

Cenário

1. O sistema exibe para o médico uma listagem dos pacientes na fila de atendimento por ordem de chegada.
2. O médico solicita ao sistema selecionar o próximo paciente da fila de atendimento.
3. O sistema exibe para o médico interface contendo as informações do prontuário do paciente (nome do paciente, código do prontuário e data do atendimento), campo
livre para que o médico possa descrever a evolução e opções para realizar procedimento, visualização detalhada do prontuário ou agendar próxima consulta.
4. O médico não informa para o sistema a evolução do paciente, atualiza as informações e finaliza a consulta.
5. O sistema exibe mensagem para o médico informando que a evolução do paciente é de preenchimento obrigatório

Maneira
Estado Final

Dados da Consulta Incompletos

O paciente tem não tem a consulta realizada


Identificação do Requisito

PR19

Tipo do Requisito

Funcional

Cód Objetivo 19

Cód Cenario 19

Objetivo

Melhorar a qualidade no atendimento do paciente

Estado Inicial

O paciente tem a consulta realizada e o sistema armazena no repositório
o tempo decorrido no atendimento bem como os tipos de erro ocorridos
no processo

Cenário

1. O sistema exibe para o médico uma listagem dos pacientes na fila de atendimento por ordem de chegada.
2. O sistema exibe mensagem para o médico informando que as informações foram atualizadas com sucesso e que a consulta foi finalizada.
3. O sistema armazena no repositório o tempo decorrido no atendimento, os erros e tipos de erro ocorridos durante o atendimento

Maneira
Estado Final

Maneira Normal

O paciente tem a consulta realizada e o sistema armazena no repositório
o tempo decorrido no atendimento bem como os tipos de erro ocorridos
no processo


Identificação do Requisito

PR20

Tipo do Requisito

Funcional

Cód Objetivo 20

Cód Cenario

20

Objetivo

Agendar consulta do paciente

Estado Inicial

O paciente tem a consulta agendada para a data

Cenário

1. O sistema exibe para a enfermeira ou para o médico uma interface contendo as opções: incluir agenda, alterar agenda ou excluir agenda.
2. Se a enfermeira ou o médico selecionar a opção incluir agenda, então
3. O sistema exibe interface para a enfermeira ou para o médico incluirem as seguintes informações para agendamento da consulta: número do prontuário, nome do
paciente, tipo de agendamento (consulta ou triagem) e data da consulta.
4. A enfermeira ou o médico incluem as informações de número de prontuário, nome do paciente e tipo de agendamento (consulta ou triagem)
5. A enfermeira ou o médico selecionam no calendário, a data desejada para a consulta.
6. O sistema exibe para a enfermeira ou o médico a quantidade de agendamentos de consulta e triagem para a data selecionada.
7. Se a enfermeira ou o médico confirmar a data, então
8. O sistema exibe mensagem para a enfermeira ou o médico indicando que o agendamento para o paciente foi incluído com sucesso.

Maneira
Estado Final

Maneira Normal

O paciente tem a consulta agendada para a data


Identificação do Requisito

PR21

Tipo do Requisito

Funcional

Cód Objetivo 21

Cód Cenario

21

Dados da Consulta Incompletos

Objetivo

Agendar consulta do paciente

Estado Inicial

O paciente não tem a consulta agendada para a data

Cenário

1. O sistema exibe para a enfermeira ou para o médico uma interface contendo as opções: incluir agenda, alterar agenda ou excluir agenda.
2. Se a enfermeira ou o médico selecionar a opção incluir agenda, então
3. O sistema exibe interface para a enfermeira ou para o médico incluirem as seguintes informações para agendamento da consulta: número do prontuário, nome do
paciente, tipo de agendamento (consulta ou triagem) e data da consulta.
4. A enfermeira ou o médico incluem as informações de número de prontuário, nome do paciente e tipo de agendamento (consulta ou triagem)
5. A enfermeira ou o médico selecionam no calendário, a data desejada para a consulta.
6. O sistema exibe para a enfermeira ou o médico a quantidade de agendamentos de consulta e triagem para a data selecionada.
7. Se a enfermeira ou o médico confirmar a data, então
8. O sistema verifica se todas as informações foram preenchidas.
9. O sistema exibe mensagem para a enfermeira ou o médico indicando quais informações são obrigatórias para o agendamento de uma consulta

Maneira
Estado Final

O paciente não tem a consulta agendada para a data


Identificação do Requisito

PR22

Tipo do Requisito

Funcional

Cód Objetivo 22

Cód Cenario

22

Objetivo

Reagendar consulta do paciente

Estado Inicial

O paciente tem a consulta agendada alterada para a nova data

Cenário

1. O sistema exibe para a enfermeira ou para o médico uma interface contendo as opções: incluir agenda, alterar agenda ou excluir agenda.
2. Se a enfermeira ou o médico selecionar a opção alterar agenda, então
3. O sistema exibe interface para que a enfermeira ou para o médico possa pesquisar o paciente que deseja ter sua agenda alterada contendo as seguintes opções de
filtro: numero do prontuário, nome do paciente e RG do paciente, sendo que é obrigatório informar ao menos um filtro.
4. A enfermeira ou o médico busca o paciente desejado.
5. O sistema exibe listagem dos pacientes contendo o seu nome, número de prontuário conforme opção de pesquisa da enfermeira ou do médico.
6. A enfermeira ou o médico seleciona o paciente desejado, então.
7. O sistema exibe interface para a enfermeira ou para o médico com as seguintes informações do agendamento da consulta: número do prontuário, nome do paciente,
tipo de agendamento (consulta ou triagem) e data da consulta.
8. A enfermeira ou o médico selecionam no calendário, a data desejada para a consulta.
9. O sistema exibe para a enfermeira ou o médico a quantidade de agendamentos de consulta e triagem para a data selecionada.
10. Se a enfermeira ou o médico confirmar a data, então
11. O sistema exibe mensagem para a enfermeira ou o médico indicando que o agendamento para o paciente foi alterado com sucesso.

Maneira
Estado Final

Maneira normal

O paciente tem a consulta agendada alterada para a nova data
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Identificação do Requisito

PR23

Tipo do Requisito

Funcional

Cód Objetivo 23

Cód Cenario

23

Dados da Consulta Incompletos

Objetivo

Reagendar consulta do paciente

Estado Inicial

O paciente não tem a consulta agendada para a data

Cenário

1. O sistema exibe para a enfermeira ou para o médico uma interface contendo as opções: incluir agenda, alterar agenda ou excluir agenda.
2. Se a enf ermeira ou o médico selecionar a opção alterar agenda, então
3. O sistema exibe interf ace para que a enfermeira ou para o médico possa pesquisar o paciente que deseja ter sua agenda alterada contendo as seguintes opções de
filtro: numero do prontuário, nome do paciente e RG do paciente, sendo que é obrigatório inf ormar ao menos um f iltro.
4. A enf ermeira ou o médico busca o paciente desejado.
5. O sistema exibe listagem dos pacientes contendo o seu nome, número de prontuário conf orme opção de pesquisa da enf ermeira ou do médico.
6. A enf ermeira ou o médico seleciona o paciente desejado, então.
7. O sistema exibe interface para a enf ermeira ou para o médico com as seguintes inf ormações do agendamento da consulta: número do prontuário, nome do paciente,
tipo de agendamento (consulta ou triagem) e data da consulta.
8. A enf ermeira ou o médico selecionam no calendário, a data desejada para a consulta.
9. O sistema exibe para a enfermeira ou o médico a quantidade de agendamentos de consulta e triagem para a data selecionada.
10. Se a enfermeira ou o médico conf irmar a data, então
12. O sistema valida se a data f oi informada
11. O sistema exibe mensagem para a enfermeira ou o médico indicando que para o reagendamento é necessário informar a data

Maneira
Estado Final

O paciente não tem a consulta agendada para a data


Identificação do Requisito

PR24

Tipo do Requisito

Funcional

Cód Objetivo 24

Cód Cenario

24

Objetivo

Desmarcar consulta do paciente

Estado Inicial

O paciente tem a consulta desmarcada para a data

Cenário

1. O sistema exibe para a enfermeira ou para o médico uma interface contendo as opções: incluir agenda, alterar agenda ou excluir agenda.
2. Se a enfermeira ou o médico selecionar a opção alterar agenda, então
3. O sistema exibe interface para que a enfermeira ou para o médico possa pesquisar o paciente que deseja ter sua agenda alterada contendo as seguintes opções de
filtro: numero do prontuário, nome do paciente e RG do paciente, sendo que é obrigatório informar ao menos um filtro.
4. A enfermeira ou o médico busca o paciente desejado.
5. O sistema exibe listagem dos pacientes contendo o seu nome, número de prontuário conforme opção de pesquisa da enfermeira ou do médico.
6. A enfermeira ou o médico seleciona o paciente desejado, então.
7. O sistema exibe interface para a enfermeira ou para o médico com as seguintes informações do agendamento da consulta: número do prontuário, nome do paciente,
tipo de agendamento (consulta ou triagem) e data da consulta.
8. A enfermeira ou o médico informam que deseja desemarcar a consulta do paciente.
9. O sistema desmarca a consulta do paciente, não reagendando para data alguma.
10. O sistema informa para a enfermeira ou o médico que a consulta foi desmarcada com sucesso para o paciente.

Maneira
Estado Final

Maneira normal

O paciente tem a consulta desmarcada para a data


Identificação do Requisito

PR25

Tipo do Requisito

Cód Objetivo 25

Contextual

Cód Cenario

Objetivo

Melhorar a qualidade no agendamento do paciente

Estado Inicial

O sistema armazena no repositório o tempo decorrido no agendamento,
os erros e tipos de erro ocorrido

Cenário

1. O sistema exibe para a enfermeira ou para o médico uma interface contendo as opções: incluir agenda, alterar agenda ou excluir agenda.
2. O sistema exibe mensagem para o médico informando sucesso na operação selecionada
3. O sistema armazena no repositório o tempo decorrido no agendamento, os erros e tipos de erro ocorridos durante o agendamento

Maneira
Estado Final

25

Maneira normal

O sistema armazena no repositório o tempo decorrido no agendamento,
os erros e tipos de erro ocorrido


Identificação do Requisito

PR26

Tipo do Requisito

Funcional

Cód Objetivo 26

Cód Cenario

26

Objetivo

Incluir novo prontuário de paciente

Estado Inicial

O paciente tem registro de prontuário no hospital

Cenário

1. O sistema exibe opção de inclusão de prontuário para o assistente
2. O assistente seleciona a opção de inclusão de prontuário do paciente, então.
3. O sistema exibe interf ace para inclusão das informações do paciente, que são: nome do paciente, data de nascimento, prof issão, sexo (masculino ou f eminino),
estado civil (solteiro ou casado), raça (negro, branco ou pardo), naturalidade, grau de escolaridade (nenhum, 1º grau completo, 1º grau incompleto, médio completo,
médio incompleto, superior completo, superior incompleto, pós-graduação, mestrado ou doutorado), telef one residencial, telef one residencial, telef one para recado,
email do paciente e informações de endereço (CEP, rua, número, complemento, bairro, cidade, UF)
4. O assistente insere as inf ormações e confirma o cadastro do paciente.
5. O sistema inf orma para o assistente o código do prontuário gerado.
6. O sistema inf orma para o assistente que a ficha do paciente f oi cadastrada com sucesso

Maneira
Estado Final

Maneira normal

O paciente tem registro de prontuário no hospital


Identificação do Requisito

PR27

Tipo do Requisito

Funcional

Cód Objetivo 27

Cód Cenario

27

Objetivo

Incluir novo prontuário de paciente

Estado Inicial

O paciente não tem registro de prontuário no hospital

Cenário

1. O sistema exibe opção de inclusão de prontuário para o assistente
2. O assistente seleciona a opção de inclusão de prontuário do paciente, então.
3. O sistema exibe interf ace para inclusão das informações do paciente, que são: nome do paciente, data de nascimento, prof issão, sexo (masculino ou f eminino),
estado civil (solteiro ou casado), raça (negro, branco ou pardo), naturalidade, grau de escolaridade (nenhum, 1º grau completo, 1º grau incompleto, médio completo,
médio incompleto, superior completo, superior incompleto, pós-graduação, mestrado ou doutorado), telef one residencial, telef one residencial, telef one para recado,
email do paciente e informações de endereço (CEP, rua, número, complemento, bairro, cidade, UF)
4. O assistente insere as inf ormações e confirma o cadastro do paciente.
5. O sistema exibe mensagem inf ormando para o assistente quais campos obrigatórios não foram preenchidos

Maneira
Estado Final

Dados do Paciente Incompletos

O paciente não tem registro de prontuário no hospital
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Identificação do Requisito

PR28

Tipo do Requisito

Funcional

Cód Objetivo 28

Cód Cenario

28

Objetivo

Alterar informações do paciente no prontuário

Estado Inicial

O paciente possui prontuário registrado no hospital e está com seus
dados particulares atualizados

Cenário

1. O sistema exibe interface para que o assistente ou para o médico possa pesquisar o paciente que deseja ter suas informações alterada contendo as seguintes
opções de filtro: numero do prontuário, nome do paciente e RG do paciente, sendo que é obrigatório informar ao menos um filtro.
2. O assistente ou o médico busca o paciente desejado.
3. O sistema exibe para o assistene ou médico, listagem com os pacientes pesquisados.
4. O assistente ou o médico seleciona o paciente, então.
5. O sistema exibe interface para alteração das informações do paciente, que são: nome do paciente, data de nascimento, profissão, sexo (masculino ou feminino),
estado civil (solteiro ou casado), raça (negro, branco ou pardo), naturalidade, grau de escolaridade (nenhum, 1º grau completo, 1º grau incompleto, médio completo,
médio incompleto, superior completo, superior incompleto, pós-graduação, mestrado ou doutorado), telefone residencial, telefone residencial, telefone para recado,
email do paciente e informações de endereço (CEP, rua, número, complemento, bairro, cidade, UF)
6. O assistente altera as informações e confirma o cadastro do paciente.
7. O sistema informa para o assistente o código do prontuário alterado.
8. O sistema informa para o assistente que a ficha do paciente foi cadastrada com sucesso

Maneira
Estado Final

Maneira Normal

O paciente possui prontuário registrado no hospital e está com seus
dados particulares atualizados


Identificação do Requisito

PR29

Tipo do Requisito

Funcional

Cód Objetivo 29

Cód Cenario

30

Objetivo

Alterar informações do paciente no prontuário

Estado Inicial

O paciente possui prontuário registrado no hospital e permanece com
seus dados particulares desatualizado

Cenário

1. O sistema exibe interface para que o assistente ou para o médico possa pesquisar o paciente que deseja ter suas informações alterada contendo as seguintes
opções de filtro: numero do prontuário, nome do paciente e RG do paciente, sendo que é obrigatório informar ao menos um filtro.
2. O assistente ou o médico busca o paciente desejado.
3. O sistema exibe para o assistene ou médico, listagem com os pacientes pesquisados.
4. O assistente ou o médico seleciona o paciente, então.
5. O sistema exibe interface para alteração das informações do paciente, que são: nome do paciente, data de nascimento, profissão, sexo (masculino ou feminino),
estado civil (solteiro ou casado), raça (negro, branco ou pardo), naturalidade, grau de escolaridade (nenhum, 1º grau completo, 1º grau incompleto, médio completo,
médio incompleto, superior completo, superior incompleto, pós-graduação, mestrado ou doutorado), telefone residencial, telefone residencial, telefone para recado,
email do paciente e informações de endereço (CEP, rua, número, complemento, bairro, cidade, UF)
6. O assistente altera as informações e confirma o cadastro do paciente.
7. O sistema valida as informações do paciente.
8. O sistema exibe mensagem informando para o assistente os dados do paciente que são obrigatórios para o prontuário e não foram informados

Maneira
Estado Final

Dados do Paciente Incompletos

O paciente possui prontuário registrado no hospital e permanece com
seus dados particulares desatualizado
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Identificação do Requisito

PR30

Tipo do Requisito

Funcional

Cód Objetivo 30

Cód Cenario

31

Maneira Normal

Objetivo

Incluir Anamnese no prontuário do paciente

Estado Inicial

Paciente possui prontuário registrado no hospital, paciente está com as
inf omações de ficha atualizaa e possui registro de Anamnese para a
data

Cenário

1. O sistema exibe interf ace para que o médico possa pesquisar o paciente que deseja incluir Anamnese contendo as seguintes opções de filtro: numero do prontuário,
nome do paciente e RG do paciente, sendo que é obrigatório informar ao menos um f iltro.
2. O médico busca o paciente desejado.
3. O sistema exibe para o médico, listagem com os pacientes pesquisados.
4. O médico seleciona o paciente, então.
5. O sistema exibe interf ace de questionário Anamnese Dados clinicos para o médico contendo questionário a respeito se o paciente apresenta algum destes tipos de
queixa:
Secreção pelo Nariz, Dor de Ouvido, Dor para Comer, Alteração Visual, Dif iculdades Respiratórias, Paciente sof reu Traqueostomia, Dif iculdade para Comer, Rouquidão,
Dor, Feridas, Lesões Externas Feridas,
Se possui Nódulo ou Massas, Obstrução Nasal, Sangramentos, Sensação de Corpo Estranho, Tosse, ou se possuí alguma outra queixa (nesse caso, o médico tem livre
descrição da queixa) sendo a resposta para esses questionamentos apenas positivo ou negativo.
O médico ainda verifica o tempo da queixa principal em meses, se o paciente apresenta emagrecimento, a perda de peso (em kg) devido ao emagrecimento e período
em meses da perda ponderal
6. O médico insere as informações de Anamnese Dados clinicos no prontuário do paciente.
7. O sistema exibe interf ace de questionário Anamnese Índice de Comorbidade de Charlson para o médico contendo inf ormações:
Inf arto agudo do miocárido; Insuf iciência cardíaca congestiva; Doença vascular perif érica; AVC; Demência; DPOC; Doença do tecido conjuntivo; Úlcera; Insuficiência
hepática moderada; Diabetes sem complicações; Hemepligia; Insuf iciência renal moderada ou grave; Condição; Diabetes com complicações; Qualquer tumor sólido
(excluindo o tumor primário); Leucemia; Linfoma; Dif unção hepática moderada ou grave; Tumor sólido metástico (excluindo o tumor primário); AIDS.
8. O médico seleciona no questionário de Anamnese Índice de Comorbidade de Charlson os indicadores que o paciente possui.
9. O sistema exibe para o médico o "score" calculado a partir da soma dos indicadores possuidos pelo paciente.
10. O sistema exibe interf ace de Anamnese Antecedentes pessoais para o médico contendo:
Se o paciente fuma ou f umou, Tipo de tabagismo consumido, Idade que iniciou a fumar, Quantidade de cigarros consumidos diariamente e Idade que parou de fumar,
caso não a idade atual
Se o paciente ingere bebida alcoólica, Tipo de Bebida ingerida, Idade que começou a beber, Quantia de bebida alcoólica ingerida diariamente e Idade que parou de
beber, caso não tenha parado informar idade atual.
Se o paciente possui algum tipo de alergia, se houveram Cirurgias Prévias e se o paciente possuiu antecedentes de câncer.
11. O médico informa os antecedentes pessoais do paciente.
12. O sistema exibe interf ace de Anamnese Antecedentes Familiares para o médico contendo:
Descrição das Doenças f amiliares e Descrição de histórico de cancer na f amilia.
13. O médico informa os antecedentes f amiliares do paciente.
14. O sistema exibe interf ace de Anamnese Exame Oral e Clínico contendo:
Condição da Higiene Bucal do Paciente com as seguintes opções: Boa; Razoável; Ruim/ Péssima
Analise dos Dentes Ausentes com as seguintes opções: Boa; Razoável; Ruim/ Péssima.
15. O médico registra as informações de Exame Oral e Clínico do paciente.
16. O sistema exibe interf ace de Anamnese Exame Loco Regional para o médico contendo:
Descrição de Rinoscopia Anterior, Descrição de Rinoscopia Posterior, Descrição de Oroscopia, Descrição de Laringoscopia, Descrição de Pesoço
Estadiamento Clínico com as seguintes opções: Lábio e Cavidade Oral; Orof aringe; Hipofaringe; Laringe-Glote; Laringe-Supraglote; Laringe-Subglote
Descrição de T Clínico, Descrição de N Clínico, Descrição de M Clínico, Descrição de Estádio
Se houve tumor em mais de uma localização, Indice de Topograf ia1, Indice de Topografia2, Indice de Topografia3, Indice de Topografia4;
17. O médico registra as inf ormações de Exame Loco Regional
18. O sistema exibe interf ace de Anamnese Anatomo Patológico Biopsia para o médico contendo:
Data do Diagnostico Histológico
Tipo Histológico com as seguintes opções: Carcinoma Epidermoide; Outros, especif ique; Sem Preenchimento
Variante Morfologica com as seguintes opções: Clássico; Verrucoso; Adenoescamoso; Linfoepitelial; Escamoso Basalóide; Escamoso Adenóide; Fusocelular
(Sarcomatóide); Outro, especifique; Não avaliável
Grau de Dif erenciação com as seguintes opções: Bem diferenciado; Moderadamente; Pouco diferenciado; Não avaliável
19. O médico registra as inf ormações de Anatomo Patológico Biopsia
20. O sistema exibe interf ace de Anamnese Conduta para o médico contendo:
Código da Doença do Paciente (CID), Descição da Conduta e descrição de observações que o médico julgar relevantes.
21. O médico registra as inf ormações de Conduta

Maneira
Estado Final

Paciente possui prontuário registrado no hospital, paciente está com as
infomações de f icha atualizaa e possui registro de Anamnese para a
data


Identificação do Requisito

PR31

Tipo do Requisito

Funcional

Cód Objetivo 31

Cód Cenario

32

Objetivo

Incluir Anamnese no prontuário do paciente

Estado Inicial

Paciente possui prontuário registrado no hospital, paciente está com as
inf omações de ficha atualizada e não possui registro de Anamnese para
a data

Cenário

1. O sistema exibe interf ace para que o médico possa pesquisar o paciente que deseja incluir Anamnese contendo as seguintes opções de filtro: numero do prontuário,
nome do paciente e RG do paciente, sendo que é obrigatório informar ao menos um f iltro.
2. O médico busca o paciente desejado.
3. O sistema exibe para o médico, listagem com os pacientes pesquisados.
4. O médico seleciona o paciente, então.
5. O sistema exibe interf ace de questionário Anamnese para o médico
6. O médico não descreve informações de anamnese obrigatórias para o prontuário.
7. O sistema exibe mensagem para o médico indiciando quais indicativos obrigatórios não f oram inf ormados.

Maneira
Estado Final

Inf ormações Anamnese Incompletas

Paciente possui prontuário registrado no hospital, paciente está com as
infomações de f icha atualizada e não possui registro de Anamnese para
a data


Identificação do Requisito

PR32

Tipo do Requisito

Funcional

Cód Objetivo 32

Cód Cenario

33

Objetivo

Incluir Anamnese no prontuário do paciente

Estado Inicial

Paciente possui prontuário registrado no hospital, paciente está com as
infomações de ficha atualizada e não possui registro de Anamnese para
a data

Cenário

1. O sistema exibe interface para que o médico possa pesquisar o paciente que deseja incluir Anamnese contendo as seguintes opções de filtro: numero do prontuário,
nome do paciente e RG do paciente, sendo que é obrigatório informar ao menos um filtro.
2. O médico busca o paciente desejado.
3. O sistema exibe para o médico, listagem com os pacientes pesquisados.
4. O médico seleciona o paciente, então.
5. O sistema exibe interface de questionário Anamnese para o médico
6. O médico não descreve informações de anamnese obrigatórias para o prontuário.
7. O sistema efetua validação de consistência das informações de anamnese informadas pelo médico.
8. O sistema exibe mensagem para o médico indicando inconsistência nos itens identificados.
9. Se o médico confirmar as informações, então.
10. O sistema registra Anamnese do Paciente e informa para o médico registro com sucesso.

Maneira
Estado Final

Informações Inconsistentes

Paciente possui prontuário registrado no hospital, paciente está com as
infomações de ficha atualizada e não possui registro de Anamnese para
a data
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Identificação do Requisito

PR33

Tipo do Requisito

Contextual

Cód Objetivo 33

Cód Cenario

34

Objetivo

Diminuir probabilidade de erro do médico ao incluir Anamnese no prontuário do paciente

Estado Inicial

Paciente possui prontuário registrado no hospital, paciente está com as
inf omações de ficha atualizada e não possui registro de Anamnese para
a data

Cenário

1. O sistema exibe interf ace para que o médico possa pesquisar o paciente que deseja incluir Anamnese contendo as seguintes opções de filtro: numero do prontuário,
nome do paciente e RG do paciente, sendo que é obrigatório informar ao menos um f iltro.
2. O médico busca o paciente desejado.
3. O sistema exibe para o médico, listagem com os pacientes pesquisados.
4. O médico seleciona o paciente, então.
5. O sistema exibe interface de questionário Anamnese para o médico
6. O médico não descreve informações de anamnese obrigatórias para o prontuário.
7. O sistema efetua validação de consistência das informações de anamnese informadas pelo médico.
8. O sistema exibe mensagem para o médico indicando inconsistência nos itens identif icados.
9. Se o médico conf irmar as inf ormações, então.
10. O sistema registra Anamnese do Paciente e informa para o médico registro com sucesso.

Estado Final

Maneira

Maneira Normal

Paciente possui prontuário registrado no hospital, paciente está com as
infomações de f icha atualizada e não possui registro de Anamnese para
a data


Identificação do Requisito

PR34

Tipo do Requisito

Funcional

Cód Objetivo 34

Cód Cenario

35

Objetivo

Incluir Acompanhamento Nutricional do paciente

Estado Inicial

Paciente possui prontuário registrado no hospital, paciente está com as
inf omações de ficha atualizada e possui registro de acompanhamento
nutricional para a data

Cenário

1. O sistema exibe interf ace para que o nutricionista possa pesquisar o paciente que deseja incluir Anamnese contendo as seguintes opções de f iltro: numero do
prontuário, nome do paciente e RG do paciente, sendo que é obrigatório informar ao menos um f iltro.
2. O nutricionista busca o paciente desejado.
3. O sistema exibe para o nutricionista, listagem com os pacientes pesquisados.
4. O nutricionista seleciona o paciente, então.
5. O sistema oferece opção para inclusão de informações de nutrição no prontuário.
6. O nutricionista seleciona opção para inclusão de inf ormações de nutrição no prontuário, então.
7. O sistema exibe f ormulário para f icha de avaliação nutricional para o nutricionista contendo:
Estatura do paciente, peso atual e peso ideal
% Perda de Peso, IMC (kg/m²), CB - encontr/%adeq, CMB - encontr/%adeq, DCT - encontr/%adeq, DCSE/DCB/DCSI, % de gordura corporal, Albumina, Leucócitos,
Linf ócitos, Diagnóstico Nutricional,GEB
GET, REC. CAL (Kcal/Kg), REC. PTN (g/Kg), Dieta VO (Kcal/tipo), % aceitação Dieta, % aceitação GET.
8. O nutricionista descreve a avaliação nutricional do paciente.
9. O sistema exibe para o nutricionista f ormulário para prescrição de suporte nutricional contendo:
Data do suporte nutricional, Via, Fórmula, Volume/Dia, Infusão/Hora, Calorias, Proteínas (g), Calorias/g de N, % aceitação dieta.
10. O nutricionista descreve um ou mais suporte(s) nutricional(is) do paciente.
11. O sistema exibe para o nutricionista formulário para Análise de Ingestão Alimentar contendo:
ata da análise, Dieta prescrita, Dieta of erecida, Adaptações da dieta, Aceitação D, Aceitação C, Aceitação A, Aceitação M, Aceitação J, Aceitação C, VCT O, VCT A,
Observações, ocorrências e condutas
12. O nutricionista descreve um ou mais análise(s) de Ingestão Alimentar do paciente.
13. O sistema exibe para o nutricionista formulário para Anamnese e Acompanhamento da Evolução Nutricional contendo: Data do Acompanhamento e Descrição livre
da nutricionista
14. O nutricionista descreve um ou mais descrição(ões) de Anamnese e Acompanhamento da Evolução
15. O sistema inf orma para o nutricionista que o acompanhamento nutricional foi registrado com sucesso para o paciente.

Maneira
Estado Final

Maneira Normal

Paciente possui prontuário registrado no hospital, paciente está com as
infomações de f icha atualizada e possui registro de acompanhamento
nutricional para a data


Identificação do Requisito

PR35

Tipo do Requisito

Funcional

Cód Objetivo 35

Cód Cenario

36

Objetivo

Incluir Acompanhamento Nutricional do paciente

Estado Inicial

Paciente possui prontuário registrado no hospital, paciente está com as
infomações de ficha atualizada e não possui registro de
acompanhamento nutricional para a data

Cenário

1. O sistema exibe interface para que o nutricionista possa pesquisar o paciente que deseja incluir Anamnese contendo as seguintes opções de filtro: numero do
prontuário, nome do paciente e RG do paciente, sendo que é obrigatório informar ao menos um filtro.
2. O nutricionista busca o paciente desejado.
3. O sistema exibe para o nutricionista, listagem com os pacientes pesquisados.
4. O nutricionista seleciona o paciente, então.
5. O sistema oferece opção para inclusão de informações de nutrição no prontuário.
6. O nutricionista seleciona opção para inclusão de informações de nutrição no prontuário, então.
7. O nutricionista não descreve informações de avaliação nutricional obrigatórias para o prontuário.
8. O sistema exibe mensagem para o nutricionista indiciando quais indicativos obrigatórios não foram informados.

Maneira
Estado Final

Informações Nutriocionais Incompletas

Paciente possui prontuário registrado no hospital, paciente está com as
infomações de ficha atualizada e não possui registro de
acompanhamento nutricional para a data


Identificação do Requisito

PR36

Tipo do Requisito

Funcional

Cód Objetivo 36

Cód Cenario

37

Objetivo

Incluir Acompanhamento Nutricional do paciente

Estado Inicial

Paciente possui prontuário registrado no hospital, paciente está com as
inf omações de ficha atualizada e não possui registro de
acompanhamento nutricional para a data

Cenário

1. O sistema exibe interf ace para que o nutricionista possa pesquisar o paciente que deseja incluir Anamnese contendo as seguintes opções de f iltro: numero do
prontuário, nome do paciente e RG do paciente, sendo que é obrigatório informar ao menos um f iltro.
2. O nutricionista busca o paciente desejado.
3. O sistema exibe para o nutricionista, listagem com os pacientes pesquisados.
4. O nutricionista seleciona o paciente, então.
5. O sistema oferece opção para inclusão de informações de nutrição no prontuário.
6. O nutricionista seleciona opção para inclusão de inf ormações de nutrição no prontuário, então.
7. O nutricionista descreve inf ormações de avaliação nutricional obrigatórias para o prontuário.
8. O sistema efetua validação da cosistencia das informações descritas pelo nutricionista.
9. O sistema exibe mensagem para o nutricionista indiciando quais indicativos f oram encontradas inconsistencias.
10. Se o nutricionista confirmar inclusão do acompanhamento nutricional, então
11. O sistema efetua registro do acompanhamento nutricional do paciente e inf orma para o nutricionista sucesso no registro.

Maneira
Estado Final

Inf ormações Inconsistentes

Paciente possui prontuário registrado no hospital, paciente está com as
infomações de f icha atualizada e não possui registro de
acompanhamento nutricional para a data
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Identificação do Requisito

PR37

Tipo do Requisito

Cód Objetivo 37

Contextual

Cód Cenario

38

Objetivo

Diminuir probabilidade de erro do nutricionista ao incluir Acompanhamento Nutricional no
prontuário do paciente

Estado Inicial

Paciente possui prontuário registrado no hospital, paciente está com as
inf omações de ficha atualizada e não possui registro de
acompanhamento nutricional para a data

Cenário

1. O sistema exibe interf ace para que o nutricionista possa pesquisar o paciente que deseja incluir Anamnese contendo as seguintes opções de f iltro: numero do
prontuário, nome do paciente e RG do paciente, sendo que é obrigatório informar ao menos um f iltro.
2. O nutricionista busca o paciente desejado.
3. O sistema exibe para o nutricionista, listagem com os pacientes pesquisados.
4. O nutricionista seleciona o paciente, então.
5. O sistema oferece opção para inclusão de informações de nutrição no prontuário.
6. O nutricionista seleciona opção para inclusão de inf ormações de nutrição no prontuário, então.
7. O nutricionista descreve inf ormações de avaliação nutricional obrigatórias para o prontuário.
8. O sistema efetua validação da cosistencia das informações descritas pelo nutricionista.
9. O sistema exibe mensagem para o nutricionista indiciando quais indicativos f oram encontradas inconsistencias.
10. Se o nutricionista confirmar inclusão do acompanhamento nutricional, então
11. O sistema efetua registro do acompanhamento nutricional do paciente e inf orma para o nutricionista sucesso no registro.

Estado Final

Maneira

Maneira Normal

Paciente possui prontuário registrado no hospital, paciente está com as
infomações de f icha atualizada e não possui registro de
acompanhamento nutricional para a data


Ide ntificação do Re quis ito

PR38

Tipo do Re quis ito

Funcional

Cód Obje tivo

38

Cód Ce nario

39

Obje tivo

Incluir informações de Radioterapia no prontuário do paciente

Es tado Inicial

Paciente possui prontuário registrado no hospital, paciente está com as
inf omações de ficha atualizada e possui registro de radioterapia para a
data

Ce nário

1. O sistema exibe interf ace para que o médico possa pesquisar o paciente que deseja incluir Radioterapia contendo as seguintes opções de filtro: numero do
prontuário, nome do paciente e RG do paciente, sendo que é obrigatório informar ao menos um f iltro.
2. O médico busca o paciente desejado.
3. O sistema exibe para o médico, listagem com os pacientes pesquisados.
4. O médico seleciona o paciente, então.
5. O sistema oferece opção para inclusão de informações de inf ormações de radioterapia no prontuário.
6. O médico seleciona opção para inclusão de informações de radioterapia no prontuário, então.
7. O sistema exibe f ormulário para inclusão de informações de radioterapia para o médico contendo:
Data do Inicio da Radioterapia, Data Final da Radioterapia, Tipo de Radioterapia com as seguintes opções: RxT Externa; Braquiterapia; Ambas, Momento da Realização
da Rasioterapia com as seguintes opções: Radioterapia Exclusiva; Pré-Operatoria; Pós-Operatória; RxT/QT Concomitante
Dose Total de Radiação Aplicada em cGy e se houve Francionamento Alterado.
8. O médico descreve as inf ormações de radioterapia.
9. O sistema exibe mensagem para o médico indicando que as informações de radioterapia foram inclusídas com sucesso.

Mane ira
Es tado Final

Maneira Normal

Paciente possui prontuário registrado no hospital, paciente está com as
infomações de f icha atualizada e possui registro de radioterapia para a
data


Identificação do Requisito

PR39

Tipo do Requisito

Funcional

Cód Objetivo 39

Cód Cenario

40

Objetivo

Incluir informações de Radioterapia no prontuário do paciente

Estado Inicial

Paciente possui prontuário registrado no hospital, paciente está com as
inf omações de ficha atualizada e não possui registro de radioterapia para
a data

Cenário

1. O sistema exibe interf ace para que o médico possa pesquisar o paciente que deseja incluir Radioterapia contendo as seguintes opções de filtro: numero do
prontuário, nome do paciente e RG do paciente, sendo que é obrigatório informar ao menos um f iltro.
2. O médico busca o paciente desejado.
3. O sistema exibe para o médico, listagem com os pacientes pesquisados.
4. O médico seleciona o paciente, então.
5. O sistema oferece opção para inclusão de informações de inf ormações de radioterapia no prontuário.
6. O médico seleciona opção para inclusão de informações de radioterapia no prontuário, então.
7. O sistema exibe f ormulário para inclusão de informações de radioterapia para o médico contendo:
Data do Inicio da Radioterapia, Data Final da Radioterapia, Tipo de Radioterapia com as seguintes opções: RxT Externa; Braquiterapia; Ambas, Momento da Realização
da Rasioterapia com as seguintes opções: Radioterapia Exclusiva; Pré-Operatoria; Pós-Operatória; RxT/QT Concomitante
Dose Total de Radiação Aplicada em cGy e se houve Francionamento Alterado.
8. O médico descreve as inf ormações de radioterapia.
9. O sistema exibe mensagem para o médico indicando as informações de radioterapia obrigatórias que não f oram descritas.

Maneira
Estado Final

Inf ormações Incompletas

Paciente possui prontuário registrado no hospital, paciente está com as
infomações de f icha atualizada e não possui registro de radioterapia
para a data


Identificação do Requisito

PR40

Tipo do Requisito

Funcional

Cód Objetivo

40

Cód Cenario

41

Objetivo

Incluir informações de Radioterapia no prontuário do paciente

Estado Inicial

Paciente possui prontuário registrado no hospital, paciente está com as
inf omações de ficha atualizada e não possui registro de radioterapia para
a data

Cenário

1. O sistema exibe interf ace para que o médico possa pesquisar o paciente que deseja incluir Radioterapia contendo as seguintes opções de filtro: numero do
prontuário, nome do paciente e RG do paciente, sendo que é obrigatório informar ao menos um f iltro.
2. O médico busca o paciente desejado.
3. O sistema exibe para o médico, listagem com os pacientes pesquisados.
4. O médico seleciona o paciente, então.
5. O sistema oferece opção para inclusão de informações de inf ormações de radioterapia no prontuário.
6. O médico seleciona opção para inclusão de informações de radioterapia no prontuário, então.
7. O sistema exibe f ormulário para inclusão de informações de radioterapia para o médico contendo:
Data do Inicio da Radioterapia, Data Final da Radioterapia, Tipo de Radioterapia com as seguintes opções: RxT Externa; Braquiterapia; Ambas, Momento da Realização
da Rasioterapia com as seguintes opções: Radioterapia Exclusiva; Pré-Operatoria; Pós-Operatória; RxT/QT Concomitante
Dose Total de Radiação Aplicada em cGy e se houve Francionamento Alterado.
8. O médico descreve as inf ormações de radioterapia.
9. O sistema valida a consistencia das inf ormações de radioterapia descritas pelo médico.
10. O sistema exibe mensagem para o médico indicando as informações de radioterapia que foram encontradas incosistencias.
11. Se o médico conf irmar as informações, então:
12. O sistema insere registro de radioterapia no prontuário do paciente e inf orma ao médico sucesso no registro

Maneira
Estado Final

Inf ormações inconsistentes

Paciente possui prontuário registrado no hospital, paciente está com as
infomações de f icha atualizada e não possui registro de radioterapia
para a data
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Identificação do Requisito

PR41

Tipo do Requisito

Contextual

Cód Objetivo 41

Cód Cenario

42

Maneira normal

Objetivo

Diminuir probabilidade de erro do médico ao incluir Radioterapia no prontuário do paciente

Estado Inicial

Paciente possui prontuário registrado no hospital, paciente está com as
inf omações de ficha atualizada e não possui registro de radioterapia para
a data

Cenário

1. O sistema exibe interf ace para que o médico possa pesquisar o paciente que deseja incluir Radioterapia contendo as seguintes opções de filtro: numero do
prontuário, nome do paciente e RG do paciente, sendo que é obrigatório informar ao menos um f iltro.
2. O médico busca o paciente desejado.
3. O sistema exibe para o médico, listagem com os pacientes pesquisados.
4. O médico seleciona o paciente, então.
5. O sistema oferece opção para inclusão de informações de inf ormações de radioterapia no prontuário.
6. O médico seleciona opção para inclusão de informações de radioterapia no prontuário, então.
7. O sistema exibe f ormulário para inclusão de informações de radioterapia para o médico contendo:
Data do Inicio da Radioterapia, Data Final da Radioterapia, Tipo de Radioterapia com as seguintes opções: RxT Externa; Braquiterapia; Ambas, Momento da Realização
da Rasioterapia com as seguintes opções: Radioterapia Exclusiva; Pré-Operatoria; Pós-Operatória; RxT/QT Concomitante
Dose Total de Radiação Aplicada em cGy e se houve Francionamento Alterado.
8. O médico descreve as inf ormações de radioterapia.
9. O sistema valida a consistencia das inf ormações de radioterapia descritas pelo médico.
10. O sistema exibe mensagem para o médico indicando as informações de radioterapia que foram encontradas incosistencias.
11. Se o médico conf irmar as informações, então:
12. O sistema insere registro de radioterapia no prontuário do paciente e inf orma ao médico sucesso no registro

Estado Final

Maneira

Paciente possui prontuário registrado no hospital, paciente está com as
infomações de f icha atualizada e não possui registro de radioterapia
para a data


Identificação do Requisito

PR42

Tipo do Requisito

Funcional

Cód Objetivo 42

Cód Cenario

43

Objetivo

Registrar óbito do paciente no prontuário

Estado Inicial

Paciente possui prontuário registrado no hospital, paciente entra em óbito
e tem óbito registrado

Cenário

1. O sistema exibe interf ace para que o médico possa pesquisar o paciente que deseja incluir óbito contendo as seguintes opções de f iltro: numero do prontuário, nome
do paciente e RG do paciente, sendo que é obrigatório inf ormar ao menos um f iltro.
2. O médico busca o paciente desejado.
3. O sistema exibe para o médico, listagem com os pacientes pesquisados.
4. O médico seleciona o paciente, então.
5. O sistema oferece opção para inclusão de óbito no prontuário.
6. O médico seleciona opção para inclusão de ióbito no prontuário, então.
7. O sistema exibe f ormulário para inclusão do óbito do paciente para o médico contendo: data do óbito e observaçõa, sendo que essas inf ormações são obrigatórias
para o prontuário.
8. O médico descreve as inf omações do óbito e incluí no prontuário.
9. O sistema exibe mensagem para o médico informando que o óbito foi registrado com sucesso.

Maneira
Estado Final

Maneira normal

Paciente possui prontuário registrado no hospital, paciente entra em
óbito e tem óbito registrado


Identificação do Requisito

PR43

Tipo do Requisito

Funcional

Cód Objetivo 43

Cód Cenario 44

Objetivo

Registrar óbiito do paciente no prontuário

Estado Inicial

Paciente possui prontuário registrado no hospital, paciente entra em óbito
e não tem óbito registrado

Cenário

1. O sistema exibe interface para que o médico possa pesquisar o paciente que deseja incluir óbito contendo as seguintes opções de filtro: numero do prontuário, nome
do paciente e RG do paciente, sendo que é obrigatório informar ao menos um filtro.
2. O médico busca o paciente desejado.
3. O sistema exibe para o médico, listagem com os pacientes pesquisados.
4. O médico seleciona o paciente, então.
5. O sistema oferece opção para inclusão de óbito no prontuário.
6. O médico seleciona opção para inclusão de ióbito no prontuário, então.
7. O sistema exibe formulário para inclusão do óbito do paciente para o médico contendo: data do óbito e observaçõa, sendo que essas informações são obrigatórias
para o prontuário.
8. O médico descreve as infomações do óbito e incluí no prontuário.
9. O sistema exibe mensagem para o médico informando que para registro de óbito é obrigatória data de óbito

Maneira
Estado Final

Informações de óbito incompletas

Paciente possui prontuário registrado no hospital, paciente entra em
óbito e não tem óbito registrado


Identificação do Requisito

PR44

Tipo do Requisito

Funcional

Cód Objetivo 44

Cód Cenario

45

Objetivo

Anexar documento digital ao prontuário do paciente

Estado Inicial

Paciente possui prontuário registrado no hospital e possui documento
digital anexado ao seu prontuário

Cenário

1. O sistema exibe interf ace para que o médico possa pesquisar o paciente que deseja incluir documento contendo as seguintes opções de filtro: numero do prontuário,
nome do paciente e RG do paciente, sendo que é obrigatório informar ao menos um f iltro.
2. O médico busca o paciente desejado.
3. O sistema exibe para o médico, listagem com os pacientes pesquisados.
4. O médico seleciona o paciente, então.
5. O sistema oferece opção para inclusão de documentos no prontuário.
6. O médico seleciona opção para inclusão de documentos no prontuário, então.
7. O sistema exibe interf ace para o médico contendo: tipo do documento , descritivo do documento e opção para o médico selecionar um documento digitalizado em um
local de armazenamento.
8. O médico seleciona o tipo de documento, informa o descritivo do documento e seleciona o arquivo a ser anexado.
9. O sistema exibe mensagem inf ormativa para o médico indicando que o documento f oi anexado com sucesso.
10. Se o médico solicitar inclusão de novo documento, então:
11. O sistema volta para o estado 7.

Maneira
Estado Final

Maneira Normal

Paciente possui prontuário registrado no hospital e possui documento
digital anexado ao seu prontuário
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Identificação do Requisito

PR45

Tipo do Requisito

Funcional

Cód Objetivo 45

Cód Cenario

46

Objetivo

Anexar documento digital ao prontuário do paciente

Estado Inicial

Paciente possui prontuário registrado no hospital e não possui
documento digital anexado ao seu prontuário

Cenário

1. O sistema exibe interf ace para que o médico possa pesquisar o paciente que deseja incluir documento contendo as seguintes opções de filtro: numero do prontuário,
nome do paciente e RG do paciente, sendo que é obrigatório informar ao menos um f iltro.
2. O médico busca o paciente desejado.
3. O sistema exibe para o médico, listagem com os pacientes pesquisados.
4. O médico seleciona o paciente, então.
5. O sistema oferece opção para inclusão de documentos no prontuário.
6. O médico seleciona opção para inclusão de documentos no prontuário, então.
7. O sistema exibe interf ace para o médico contendo: tipo do documento , descritivo do documento e opção para o médico selecionar um documento digitalizado em um
local de armazenamento.
8. O médico seleciona o tipo de documento, informa o descritivo do documento e seleciona o arquivo a ser anexado.
9. O sistema exibe mensagem inf ormativa para o médico indicando a inf ormação obrigatória não descrita ao anexar um documento.

Maneira
Estado Final

Inf ormações Incompletas

Paciente possui prontuário registrado no hospital e não possui
documento digital anexado ao seu prontuário


Ide ntificação do Re quis ito

PR46

Tipo do Re quis ito

Funcional

Cód Obje tivo

47

Cód Ce nar io

47

Obje tivo

Incluir inf ormações de Quimioterapia no prontuário do paciente

Es tado Inicial

Paciente possui prontuário registrado no hospital, paciente está com as
inf omações de f icha atualizada e possui registro de quimioterapia para a
data

Ce nário

1. O sistema exibe interf ace para que o médico possa pesquisar o paciente que deseja incluir quimioterapia contendo as seguintes opções de f iltro: numero do
prontuário, nome do paciente e RG do paciente, sendo que é obrigatório inf ormar ao menos um f iltro.
2. O médico busca o paciente desejado.
3. O sistema exibe para o médico, listagem com os pacientes pesquisados.
4. O médico seleciona o paciente, então.
5. O sistema of erece opção para inclusão de quimioterapia no prontuário.
6. O médico seleciona opção para inclusão de quimioterapia no prontuário, então.
7. O sistema exibe f ormulário para inclusão de Quimioterapia contendo:
Esquema de Quimioterapia com as seguintes opções: Somente Cisplatina; 5-FU/ Hidroxiuréia; Cisplatina/ Paclitaxel; Cisplatina/ Inf usão de 5-FU; Carboplatina/ Inf usão de
5-FU; Cituximab; Docetaxe/ Cisplatina/ 5-FU; Outros esquemas, especif ique
Data do Inicio da Quimioterapia, Data Final da Quimioterapia
Número total de ciclos da quimioterapia
Resposta à Quimioterapia (Apenas se f or Neodjuvante) – Tumor Primário com as seguintes opções: Resposta Completa; Resposta Parcial; < Resposta Parcial;
Prograssão da Doença
Resposta à Quimioterapia (Apenas se f or Neodjuvante) – Pecoço com as seguintes opções: Resposta Completa; Resposta Parcial; < Resposta Parcial; Prograssão da
Doença
Momento de Realização da Quimioterapia com as seguintes opções: Neodjuvante; Concomitante, A djuvante
8. O médico descreve indicativos de quimioterapia do paciente
9. O sistema exibe mensagem para o médico inf ormando sucesso no registro de quimioterapia

Mane ira
Es tado Final

Maneira Normal

Paciente possui prontuário registrado no hospital, paciente está com as
inf omações de f icha atualizada e possui registro de quimioterapia para a
data


Ide ntificação do Re quis ito

PR47

Tipo do Re quis ito

Funcional

Cód Obje tivo

48

Cód Ce nario

49

Obje tivo

Incluir informações de Quimioterapia no prontuário do paciente

Es tado Inicial

Paciente possui prontuário registrado no hospital, paciente está com as
inf omações de ficha atualizada e não possui registro de quimioterapia
para a data

Ce nário

1. O sistema exibe interf ace para que o médico possa pesquisar o paciente que deseja incluir quimioterapia contendo as seguintes opções de f iltro: numero do
prontuário, nome do paciente e RG do paciente, sendo que é obrigatório informar ao menos um f iltro.
2. O médico busca o paciente desejado.
3. O sistema exibe para o médico, listagem com os pacientes pesquisados.
4. O médico seleciona o paciente, então.
5. O sistema oferece opção para inclusão de quimioterapia no prontuário.
6. O médico seleciona opção para inclusão de quimioterapia no prontuário, então.
7. O sistema exibe f ormulário para inclusão de Quimioterapia contendo:
Esquema de Quimioterapia com as seguintes opções: Somente Cisplatina; 5-FU/ Hidroxiuréia; Cisplatina/ Paclitaxel; Cisplatina/ Infusão de 5-FU; Carboplatina/ Infusão de
5-FU; Cituximab; Docetaxe/ Cisplatina/ 5-FU; Outros esquemas, especifique
Data do Inicio da Quimioterapia, Data Final da Quimioterapia
Número total de ciclos da quimioterapia
Resposta à Quimioterapia (Apenas se for Neodjuvante) – Tumor Primário com as seguintes opções: Resposta Completa; Resposta Parcial; < Resposta Parcial;
Prograssão da Doença
Resposta à Quimioterapia (Apenas se for Neodjuvante) – Pecoço com as seguintes opções: Resposta Completa; Resposta Parcial; < Resposta Parcial; Prograssão da
Doença
Momento de Realização da Quimioterapia com as seguintes opções: Neodjuvante; Concomitante, A djuvante
8. O médico descreve indicativos de quimioterapia do paciente
9. O sistema exibe mensagem para o médico informando quais indicadores obrigatórios não f oram descritos

Mane ira
Es tado Final

Inf ormações Incompletas

Paciente possui prontuário registrado no hospital, paciente está com as
infomações de f icha atualizada e não possui registro de quimioterapia
para a data


Ide ntificação do Re quis ito

PR48

Tipo do Re quis ito

Funcional

Cód Obje tivo

49

Cód Ce nario

50

Obje tivo

Incluir informações de Quimioterapia no prontuário do paciente

Es tado Inicial

Paciente possui prontuário registrado no hospital, paciente está com as
inf omações de ficha atualizada e não possui registro de quimioterapia
para a data

Ce nário

1. O sistema exibe interf ace para que o médico possa pesquisar o paciente que deseja incluir quimioterapia contendo as seguintes opções de f iltro: numero do
prontuário, nome do paciente e RG do paciente, sendo que é obrigatório informar ao menos um f iltro.
2. O médico busca o paciente desejado.
3. O sistema exibe para o médico, listagem com os pacientes pesquisados.
4. O médico seleciona o paciente, então.
5. O sistema oferece opção para inclusão de quimioterapia no prontuário.
6. O médico seleciona opção para inclusão de quimioterapia no prontuário, então.
7. O sistema exibe f ormulário para inclusão de Quimioterapia contendo:
Esquema de Quimioterapia com as seguintes opções: Somente Cisplatina; 5-FU/ Hidroxiuréia; Cisplatina/ Paclitaxel; Cisplatina/ Infusão de 5-FU; Carboplatina/ Infusão de
5-FU; Cituximab; Docetaxe/ Cisplatina/ 5-FU; Outros esquemas, especifique
Data do Inicio da Quimioterapia, Data Final da Quimioterapia
Número total de ciclos da quimioterapia
Resposta à Quimioterapia (Apenas se for Neodjuvante) – Tumor Primário com as seguintes opções: Resposta Completa; Resposta Parcial; < Resposta Parcial;
Prograssão da Doença
Resposta à Quimioterapia (Apenas se for Neodjuvante) – Pecoço com as seguintes opções: Resposta Completa; Resposta Parcial; < Resposta Parcial; Prograssão da
Doença
Momento de Realização da Quimioterapia com as seguintes opções: Neodjuvante; Concomitante, A djuvante
8. O médico descreve indicativos de quimioterapia do paciente
9. O sistema valida a consistencia das inf ormações de quimioterapia
10. O sistema exibe mensagem para o médico inf ormando quais indicadores descritos f oram encontradas inconsistencias.
11. Se o médico conf irmar as informações, então
12. O sistema efetua registro de quimioterapia e informa para o médico sucesso no registro

Mane ira
Es tado Final

Inf ormações inconsistentes

Paciente possui prontuário registrado no hospital, paciente está com as
infomações de f icha atualizada e não possui registro de quimioterapia
para a data
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Ide ntificação do Re quis ito

PR49

Tipo do Re quis ito

Contextual

Cód Obje tivo

50

Cód Ce nario

51

Obje tivo

Diminuir probabilidade de erro do médico ao incluir Quimioterapia no prontuário do paciente

Es tado Inicial

Paciente possui prontuário registrado no hospital, paciente está com as
inf omações de ficha atualizada e não possui registro de quimioterapia
para a data

Ce nário

1. O sistema exibe interf ace para que o médico possa pesquisar o paciente que deseja incluir quimioterapia contendo as seguintes opções de f iltro: numero do
prontuário, nome do paciente e RG do paciente, sendo que é obrigatório informar ao menos um f iltro.
2. O médico busca o paciente desejado.
3. O sistema exibe para o médico, listagem com os pacientes pesquisados.
4. O médico seleciona o paciente, então.
5. O sistema oferece opção para inclusão de quimioterapia no prontuário.
6. O médico seleciona opção para inclusão de quimioterapia no prontuário, então.
7. O sistema exibe f ormulário para inclusão de Quimioterapia contendo:
Esquema de Quimioterapia com as seguintes opções: Somente Cisplatina; 5-FU/ Hidroxiuréia; Cisplatina/ Paclitaxel; Cisplatina/ Infusão de 5-FU; Carboplatina/ Infusão de
5-FU; Cituximab; Docetaxe/ Cisplatina/ 5-FU; Outros esquemas, especifique
Data do Inicio da Quimioterapia, Data Final da Quimioterapia
Número total de ciclos da quimioterapia
Resposta à Quimioterapia (Apenas se for Neodjuvante) – Tumor Primário com as seguintes opções: Resposta Completa; Resposta Parcial; < Resposta Parcial;
Prograssão da Doença
Resposta à Quimioterapia (Apenas se for Neodjuvante) – Pecoço com as seguintes opções: Resposta Completa; Resposta Parcial; < Resposta Parcial; Prograssão da
Doença
Momento de Realização da Quimioterapia com as seguintes opções: Neodjuvante; Concomitante, A djuvante
8. O médico descreve indicativos de quimioterapia do paciente
9. O sistema valida a consistencia das inf ormações de quimioterapia
10. O sistema exibe mensagem para o médico inf ormando quais indicadores descritos f oram encontradas inconsistencias.
11. Se o médico conf irmar as informações, então
12. O sistema efetua registro de quimioterapia e informa para o médico sucesso no registro

Es tado Final

Mane ira

Maneira normal

Paciente possui prontuário registrado no hospital, paciente está com as
infomações de f icha atualizada e não possui registro de quimioterapia
para a data


Ide ntificação do Re quis ito

PR50

Tipo do Re quis ito

Funcional

Cód Obje tivo

51

Cód Ce nario

52

Maneira Normal

Obje tivo

Incluir informações de Disponibilidade de Material Biológico

Es tado Inicial

Paciente possui prontuário registrado no hospital, paciente está com as
inf omações de ficha atualizada e possui registro de disponibilidade de
material biológico para a data

Ce nário

1. O sistema exibe interf ace para que o médico possa pesquisar o paciente que deseja incluir disponibilidade de material biológico contendo as seguintes opções de
filtro: numero do prontuário, nome do paciente e RG do paciente, sendo que é obrigatório inf ormar ao menos um f iltro.
2. O médico busca o paciente desejado.
3. O sistema exibe para o médico, listagem com os pacientes pesquisados.
4. O médico seleciona o paciente, então.
5. O sistema oferece opção para inclusão de disponibilidade de material biológico no prontuário.
6. O médico seleciona opção para inclusão de disponibilidade de material biológico no prontuário, então.
7. O sistema exibe f ormulário para inclusão de disponibilidade de material biológico contendo:
Existem amostras de tecidos (biópsia ou espécie cirúrgico) disponíveis para o estudo com as seguintes opções: Não; Sim, Tecido Congelado; Sim, outro tipo (campo
livre de descrição)
Existem Lâminas disponíveis para este estudo com as seguintes opções: Não; Sim, biópsia inicial; Sim, espécies cirúrgicas; Ambos
8. O médico informa disponibilidade de material biológico .
9. O sistema exibe mensagem para o médico informando que o registro foi efetuado com suceso.

Mane ira
Es tado Final

Paciente possui prontuário registrado no hospital, paciente está com as
infomações de f icha atualizada e possui registro de disponibilidade de
material biológico para a data


Ide ntificação do Re quis ito

PR51

Tipo do Re quis ito

Funcional

Cód Obje tivo

52

Cód Ce nario

53

Obje tivo

Incluir informações de Disponibilidade de Material Biológico

Es tado Inicial

Paciente possui prontuário registrado no hospital, paciente está com as
inf omações de ficha atualizada e não possui registro de disponibilidade
de material biológico para a data

Ce nário

1. O sistema exibe interf ace para que o médico possa pesquisar o paciente que deseja incluir disponibilidade de material biológico contendo as seguintes opções de
filtro: numero do prontuário, nome do paciente e RG do paciente, sendo que é obrigatório inf ormar ao menos um f iltro.
2. O médico busca o paciente desejado.
3. O sistema exibe para o médico, listagem com os pacientes pesquisados.
4. O médico seleciona o paciente, então.
5. O sistema oferece opção para inclusão de disponibilidade de material biológico no prontuário.
6. O médico seleciona opção para inclusão de disponibilidade de material biológico no prontuário, então.
7. O sistema exibe f ormulário para inclusão de disponibilidade de material biológico contendo:
Existem amostras de tecidos (biópsia ou espécie cirúrgico) disponíveis para o estudo com as seguintes opções: Não; Sim, Tecido Congelado; Sim, outro tipo (campo
livre de descrição)
Existem Lâminas disponíveis para este estudo com as seguintes opções: Não; Sim, biópsia inicial; Sim, espécies cirúrgicas; Ambos
8. O médico informa disponibilidade de material biológico .
9. O sistema exibe mensagem para o médico informando quais indicadores obrigatórios para o prontuário não foram inf ormados

Mane ira
Es tado Final

Inf ormações Incompletas

Paciente possui prontuário registrado no hospital, paciente está com as
infomações de f icha atualizada e não possui registro de disponibilidade
de material biológico para a data


Ide ntificação do Re quis ito

PR52

Tipo do Re quis ito

Funcional

Cód Obje tivo

53

Cód Ce nario

54

Obje tivo

Incluir infomrações de procedimento cirurgico no prontuário do paciente

Es tado Inicial

Paciente possui prontuário registrado no hospital, paciente está com as
inf omações de ficha atualizada e possui registro de cirurgia para a data

Ce nário

1. O sistema exibe interf ace para que o médico possa pesquisar o paciente que deseja incluir cirurgia contendo as seguintes opções de filtro: numero do prontuário,
nome do paciente e RG do paciente, sendo que é obrigatório informar ao menos um f iltro.
2. O médico busca o paciente desejado.
3. O sistema exibe para o médico, listagem com os pacientes pesquisados.
4. O médico seleciona o paciente, então.
5. O sistema oferece opção para inclusão de cirurgia no prontuário.
6. O médico seleciona opção para inclusão de cirurgia no prontuário, então.
7. O sistema exibe f ormulário para inclusão de cirurgia contendo:
Data da Cirurgia, Nome do médico que operou, Nome da Cirurgia
Reconstituição, Inf ormações da cirurgia, Número do Anátomo Patológico
Data do Diagnostico Histologico, Data da Cirurgia Caso Realizada
Tipo Histológico com as seguintes opções: Carcinoma Epidermoide; Outros, especif ique; Sem Preenchimento
Variante Morfologica com as seguintes opções: Clássico; Verrucoso; Adenoescamoso; Linfoepitelial; Escamoso Basalóide; Escamoso Adenóide; Fusocelular
(Sarcomatóide); Outro, especifique; Não avaliável
Grau de Dif erenciação com as seguintes opções: Bem Diferenciado; Moderadamente; Pouco Dif erenciado; Não avaliável
Prof undidade de Invasão do Tumor com as seguintes opções: Microinvasivo; Lamina Própria (Camada Basal); Plano Muscular; Cartilagem; Outra estrutura, especif ique;
Não Avaliavel
Espessura da Invasão
Inf iltração Vascular Sanguinea com as seguintes opções: Presente; Ausente; Não Avaliavel
Inf iltração Linf ática com as seguintes opções: Presente; Ausente; Não Avaliável
Inf iltração Peri-Neural com as seguintes opções: Presente; Ausente; Não Avaliavel
Inf iltrado Inf lamatório Peri-Tumoral com as seguintes opções: Escasso; Moderado; Intenso; Ausente; Não Avaliável
Comprometimento (Margens Cirúrgicas) com as seguintes opções: Livre de Tumor; Com displasia livre ou moderada; Com displasia de alto grau; Envolvida por tumor;
Com carcinoma in situ; Não avaliavel
Inf iltrado Inf lamatório (Margens Cirúrgicas) com as seguintes opções: Sem inf iltrado inflamatório crônico; Com infiltrado inflamatório crônico leve; Com inf iltrado
inf lamatório crônico moderado; Com inf iltrado inflamatório crônico intenso; Não avaliável
Numero total de linfonodos Comprometidos, Diâmetro do maior linfonodo positivo
Presença de extravasamento capsular linfonodal (sim ou não)
Estadiamento Patologico PT, Estadiamento Patológico PN
8. O médico descreve os indicadores de cirurgia do paciente
9. O sistema exibe para o médico mensagem informando que o registro foi efetuado com sucesso

Mane ira
Es tado Final

Maneira Normal

Paciente possui prontuário registrado no hospital, paciente está com as
infomações de f icha atualizada e possui registro de cirurgia para a data
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Ide ntificação do Re quis ito

PR53

Tipo do Re quis ito

Funcional

Cód Obje tivo

54

Cód Ce nario

55

Obje tivo

Incluir infomrações de procedimento cirurgico no prontuário do paciente

Es tado Inicial

Paciente possui prontuário registrado no hospital, paciente está com as
inf omações de ficha atualizada e não possui registro de cirurgia para a
data

Ce nário

1. O sistema exibe interf ace para que o médico possa pesquisar o paciente que deseja incluir cirurgia contendo as seguintes opções de filtro: numero do prontuário,
nome do paciente e RG do paciente, sendo que é obrigatório informar ao menos um f iltro.
2. O médico busca o paciente desejado.
3. O sistema exibe para o médico, listagem com os pacientes pesquisados.
4. O médico seleciona o paciente, então.
5. O sistema oferece opção para inclusão de cirurgia no prontuário.
6. O médico seleciona opção para inclusão de cirurgia no prontuário, então.
7. O sistema exibe f ormulário para inclusão de cirurgia contendo:
Data da Cirurgia, Nome do médico que operou, Nome da Cirurgia
Reconstituição, Inf ormações da cirurgia, Número do Anátomo Patológico
Data do Diagnostico Histologico, Data da Cirurgia Caso Realizada
Tipo Histológico com as seguintes opções: Carcinoma Epidermoide; Outros, especif ique; Sem Preenchimento
Variante Morfologica com as seguintes opções: Clássico; V errucoso; Adenoescamoso; Linfoepitelial; Escamoso Basalóide; Escamoso Adenóide; Fusocelular
(Sarcomatóide); Outro, especifique; Não avaliável
Grau de Dif erenciação com as seguintes opções: Bem Diferenciado; Moderadamente; Pouco Dif erenciado; Não avaliável
Prof undidade de Invasão do Tumor com as seguintes opções: Microinvasivo; Lamina Própria (Camada Basal); Plano Muscular; Cartilagem; Outra estrutura, especif ique;
Não Avaliavel
Espessura da Invasão
Inf iltração Vascular Sanguinea com as seguintes opções: Presente; Ausente; Não Avaliavel
Inf iltração Linf ática com as seguintes opções: Presente; A usente; Não Avaliável
Inf iltração Peri-Neural com as seguintes opções: Presente; Ausente; Não Avaliavel
Inf iltrado Inf lamatório Peri-Tumoral com as seguintes opções: Escasso; Moderado; Intenso; Ausente; Não Avaliável
Comprometimento (Margens Cirúrgicas) com as seguintes opções: Livre de Tumor; Com displasia livre ou moderada; Com displasia de alto grau; Envolvida por tumor;
Com carcinoma in situ; Não avaliavel
Inf iltrado Inf lamatório (Margens Cirúrgicas) com as seguintes opções: Sem inf iltrado inflamatório crônico; Com infiltrado inflamatório crônico leve; Com inf iltrado
inf lamatório crônico moderado; Com inf iltrado inflamatório crônico intenso; Não avaliável
Numero total de linfonodos Comprometidos, Diâmetro do maior linfonodo positivo
Presença de extravasamento capsular linfonodal (sim ou não)
Estadiamento Patologico PT, Estadiamento Patológico PN
8. O médico descreve os indicadores de cirurgia do paciente
9. O sistema exibe para o médico mensagem informando quais indicadores obrigatórios não f oram informados

Mane ira
Es tado Final

Inf ormações Incompletas

Paciente possui prontuário registrado no hospital, paciente está com as
infomações de f icha atualizada e não possui registro de cirurgia para a
data


Identificação do Requisito

PR54

Tipo do Requisito

Funcional

Cód Objetivo

55

Cód Cenario

56

Objetivo

Incluir infomrações de procedimento cirurgico no prontuário do paciente

Estado Inicial

Paciente possui prontuário registrado no hospital, paciente está com as
inf omações de ficha atualizada e não possui registro de cirurgia para a
data

Cenário

1. O sistema exibe interf ace para que o médico possa pesquisar o paciente que deseja incluir cirurgia contendo as seguintes opções de filtro: numero do prontuário,
nome do paciente e RG do paciente, sendo que é obrigatório informar ao menos um f iltro.
2. O médico busca o paciente desejado.
3. O sistema exibe para o médico, listagem com os pacientes pesquisados.
4. O médico seleciona o paciente, então.
5. O sistema oferece opção para inclusão de cirurgia no prontuário.
6. O médico seleciona opção para inclusão de cirurgia no prontuário, então.
7. O sistema exibe f ormulário para inclusão de cirurgia contendo:
Data da Cirurgia, Nome do médico que operou, Nome da Cirurgia
Reconstituição, Inf ormações da cirurgia, Número do Anátomo Patológico
Data do Diagnostico Histologico, Data da Cirurgia Caso Realizada
Tipo Histológico com as seguintes opções: Carcinoma Epidermoide; Outros, especif ique; Sem Preenchimento
Variante Morfologica com as seguintes opções: Clássico; Verrucoso; Adenoescamoso; Linfoepitelial; Escamoso Basalóide; Escamoso Adenóide; Fusocelular
(Sarcomatóide); Outro, especifique; Não avaliável
Grau de Dif erenciação com as seguintes opções: Bem Diferenciado; Moderadamente; Pouco Dif erenciado; Não avaliável
Prof undidade de Invasão do Tumor com as seguintes opções: Microinvasivo; Lamina Própria (Camada Basal); Plano Muscular; Cartilagem; Outra estrutura, especif ique;
Não Avaliavel
Espessura da Invasão
Inf iltração Vascular Sanguinea com as seguintes opções: Presente; Ausente; Não Avaliavel
Inf iltração Linf ática com as seguintes opções: Presente; Ausente; Não Avaliável
Inf iltração Peri-Neural com as seguintes opções: Presente; Ausente; Não Avaliavel
Inf iltrado Inf lamatório Peri-Tumoral com as seguintes opções: Escasso; Moderado; Intenso; Ausente; Não Avaliável
Comprometimento (Margens Cirúrgicas) com as seguintes opções: Livre de Tumor; Com displasia livre ou moderada; Com displasia de alto grau; Envolvida por tumor;
Com carcinoma in situ; Não avaliavel
Inf iltrado Inf lamatório (Margens Cirúrgicas) com as seguintes opções: Sem inf iltrado inflamatório crônico; Com infiltrado inflamatório crônico leve; Com inf iltrado
inf lamatório crônico moderado; Com inf iltrado inflamatório crônico intenso; Não avaliável
Numero total de linfonodos Comprometidos, Diâmetro do maior linfonodo positivo
Presença de extravasamento capsular linfonodal (sim ou não)
Estadiamento Patologico PT, Estadiamento Patológico PN
8. O médico descreve os indicadores de cirurgia do paciente
9. O sistema valida a consistencia das inf ormações de cirurgia.
10. O sistema exibe para o médico mensagem indicando quais informações foram encontradas inconsistencias.
11. Se o médico conf irmar as informações, então
12. O sistema efetua o registro no prontuário do paciente e exibe mensagem para o médico inf ormando sucesso no registro

Maneira
Estado Final

Inf ormações inconsistentes

Paciente possui prontuário registrado no hospital, paciente está com as
infomações de f icha atualizada e não possui registro de cirurgia para a
data
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Identificação do Requisito

PR55

Tipo do Requisito

Contextual

Cód Objetivo

56

Cód Cenario

57

Objetivo

Diminuir probabilidade de erro do médico ao incluir inf ormações de cirurgia no prontuário do
paciente

Estado Inicial

Paciente possui prontuário registrado no hospital, paciente está com as
inf omações de ficha atualizada e não possui registro de cirurgia para a
data

Cenário

1. O sistema exibe interf ace para que o médico possa pesquisar o paciente que deseja incluir cirurgia contendo as seguintes opções de filtro: numero do prontuário,
nome do paciente e RG do paciente, sendo que é obrigatório informar ao menos um f iltro.
2. O médico busca o paciente desejado.
3. O sistema exibe para o médico, listagem com os pacientes pesquisados.
4. O médico seleciona o paciente, então.
5. O sistema oferece opção para inclusão de cirurgia no prontuário.
6. O médico seleciona opção para inclusão de cirurgia no prontuário, então.
7. O sistema exibe f ormulário para inclusão de cirurgia contendo:
Data da Cirurgia, Nome do médico que operou, Nome da Cirurgia
Reconstituição, Inf ormações da cirurgia, Número do Anátomo Patológico
Data do Diagnostico Histologico, Data da Cirurgia Caso Realizada
Tipo Histológico com as seguintes opções: Carcinoma Epidermoide; Outros, especif ique; Sem Preenchimento
Variante Morfologica com as seguintes opções: Clássico; Verrucoso; Adenoescamoso; Linfoepitelial; Escamoso Basalóide; Escamoso Adenóide; Fusocelular
(Sarcomatóide); Outro, especifique; Não avaliável
Grau de Dif erenciação com as seguintes opções: Bem Diferenciado; Moderadamente; Pouco Dif erenciado; Não avaliável
Prof undidade de Invasão do Tumor com as seguintes opções: Microinvasivo; Lamina Própria (Camada Basal); Plano Muscular; Cartilagem; Outra estrutura, especif ique;
Não Avaliavel
Espessura da Invasão
Inf iltração Vascular Sanguinea com as seguintes opções: Presente; Ausente; Não Avaliavel
Inf iltração Linf ática com as seguintes opções: Presente; Ausente; Não Avaliável
Inf iltração Peri-Neural com as seguintes opções: Presente; Ausente; Não Avaliavel
Inf iltrado Inf lamatório Peri-Tumoral com as seguintes opções: Escasso; Moderado; Intenso; Ausente; Não Avaliável
Comprometimento (Margens Cirúrgicas) com as seguintes opções: Livre de Tumor; Com displasia livre ou moderada; Com displasia de alto grau; Envolvida por tumor;
Com carcinoma in situ; Não avaliavel
Inf iltrado Inf lamatório (Margens Cirúrgicas) com as seguintes opções: Sem inf iltrado inflamatório crônico; Com infiltrado inflamatório crônico leve; Com inf iltrado
inf lamatório crônico moderado; Com inf iltrado inflamatório crônico intenso; Não avaliável
Numero total de linfonodos Comprometidos, Diâmetro do maior linfonodo positivo
Presença de extravasamento capsular linfonodal (sim ou não)
Estadiamento Patologico PT, Estadiamento Patológico PN
8. O médico descreve os indicadores de cirurgia do paciente
9. O sistema valida a consistencia das inf ormações de cirurgia.
10. O sistema exibe para o médico mensagem indicando quais informações foram encontradas inconsistencias.
11. Se o médico conf irmar as informações, então
12. O sistema efetua o registro no prontuário do paciente e exibe mensagem para o médico inf ormando sucesso no registro

Estado Final

Maneira

Maneira normal

Paciente possui prontuário registrado no hospital, paciente está com as
infomações de f icha atualizada e não possui registro de cirurgia para a
data


Ide ntificação do Re quis ito

PR56

Tipo do Re quis ito

Funcional

Cód Obje tivo

57

Cód Ce nario

58

Obje tivo

Consultar prontuário do paciente

Es tado Inicial

O médico ou a enf ermeira consultam o prontuário do paciente

Ce nário

1. O sistema exibe interf ace para que o médico ou a enf ermeira possa pesquisar o paciente que deseja consultar o prontuário contendo as seguintes opções de f iltro:
numero do prontuário, nome do paciente e RG do paciente, sendo que é obrigatório inf ormar ao menos um f iltro.
2. O médico ou a enfermeira busca o paciente desejado.
3. O sistema exibe para o médico ou para a enf ermeira, listagem com os pacientes pesquisados.
4. O médico seleciona o paciente, então.
5. O sistema oferece opção para visualização de ficha do paciente, de anamnese, de inf ormações nutricionais, de histórico de radioterapia, de histórico de
quimioterapia, de intervensões cirurgicas, de material biológico, de documentos anexos e de registro de óbito
6. O médico ou a enferemeira seleciona opção desejada, então.
7. O sistema exibe f ormulário para o médico ou para a enfermeira contendo as inf ormações desejadas.

Mane ira
Es tado Final

Maneira Normal

O médico ou a enfermeira consultam o prontuário do paciente


Ide ntificação do Re quis ito

PR57

Tipo do Re quis ito

Contextual

Cód Obje tivo

58

Cód Ce nar io

59

Obje tivo

Melhorar a produtividade do médico ou da enf ermeira ao consultar um prontuário de
paciente

Es tado Inicial

O médico ou a enf ermeira consultam o prontuário do paciente

Ce nário

1. O sistema exibe interf ace para que o médico ou a enf ermeira possa pesquisar o paciente que deseja consultar o prontuário contendo as seguintes opções de f iltro:
numero do prontuário, nome do paciente e RG do paciente, sendo que é obrigatório inf ormar ao menos um f iltro.
2. O médico ou a enf ermeira busca o paciente desejado.
3. O sistema exibe para o médico ou para a enf ermeira, listagem com os pacientes pesquisados.
4. O médico seleciona o paciente, então.
5. O sistema of erece opção para visualização de f icha do paciente, de anamnese, de inf ormações nutricionais, de histórico de radioterapia, de histórico de
quimioterapia, de intervensões cirurgicas, de material biológico, de documentos anexos e de registro de óbito
6. O médico ou a enf eremeira seleciona opção desejada, então.
7. O sistema exibe f ormulário para o médico ou para a enf ermeira contendo as inf ormações desejadas em ordem cronológica e decrescente.

Es tado Final

Mane ira

Maneira normal

O médico ou a enf ermeira consultam o prontuário do paciente
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Apêndice : Análise das Tarefas
Esse Apêndice apresenta o resultado da análise das terefas do usuário
utilizando o método hierárquico de tarefas e tendo como suporte a ferramenta
TaskArchitect.
•

Digitalizar Prontuário


•

Controlar Fila de Atendimento
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•

Manter Agenda


•

Realizar Consulta do Paciente


•

Consultar Prontuário do Paciente
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•

Manter Prontuário do Paciente
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ƉġŶĚŝĐĞ͗ŶĄůŝƐĞĚĂWůĂƚĂĨŽƌŵĂdĞĐŶŽůſŐŝĐĂ


Esse Apêndice apresenta o resultado da análise das restrições da plataforma
tecnológica de hardware e software.

Cenário de Uso: Ref. Código 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8
Característica
Sistema Operacional

Capacidade
São utilizados sistemas operacionais Microsoft Windows versões XP,
Vista e 7
- Os terminais utilizados na digitalização estão conectados em rede com
os servidores por meio de rede TCP/IP.
- O cabeamento não possui boa estrutura.
- Não existe contingencia em caso de falha na rede.

Rede

- Não existe rede sem fio

- São utilizados scanner com capacidade de digitalização de folhas frente
e verso. A alimentação é feita pela bandeja, de forma automática ou pelo
usuário pela tampa principal, sendo que esta última permite digitalização
de apenas uma página por intervenção do usuário.
- Os terminais possuem mouse e teclado sem nenhuma característica
especial.
- Não existem dispositivos de entrada sensíveis ao toque do usuário, bem
Dispositivos de entrada de informações como qualquer outro dispositivo de entrada de informações.
Os dispositivos de vídeo permitem resolução colorida de até 1024x768 sem
Dispositivos de saída de informações distorção.
- Os terminais de digitalização são computadores pessoais com
processadores Intel Core I3 (2.3 GHz) , 2 Gb de memória e 10 Gb de
espaço livre em disco rígido.
Sistema de Hardware
- O servidor responsável pelo armazenamento dos documentos
digitalizados possui alta capacidade de armazenamento. Previsão de
sempre ter 3tb livres para armazenamento.
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Cenário de Uso: Ref. Código 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31;
32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58
Característica

Sistema Operacional

Capacidade
- Nos terminais são utilizados sistemas operacionais Microsoft Windows
versões XP, Vista e 7
- Nos dispositivos móveis (tablet) são utilizados sistemas operacionais
Apple IOS .
- Os terminais estão conectados em rede com os servidores por meio de
rede TCP/IP.
- O cabeamento não possui boa estrutura.
- Não existe contingencia em caso de falha na rede.

Rede

- Existe rede sem fio

- Os terminais possuem mouse e teclado sem nenhuma característica
especial.
- Os dispositivos móveis (tablet ) seguem a arquitetura de hardware Apple
Dispositivos de entrada de informações Ipad geração 2
- Os dispositivos de vídeo dos terminais permitem resolução colorida de até
1024x768 sem distorção.
Dispositivos de saída de informações
- A resolução de vídeo dos dispositivos móveis (tablet ) seguem a
arquitetura de hardware Apple Ipad geração 2
- Os terminais são computadores pessoais com ocessadores Intel Core I3
(2.3 GHz), 2 Gb de memória e 10 Gb de espaço livre em disco rígido.
Sistema de Hardware
- Os dispositivos móveis (tablet ) seguem a arquitetura de hardware Apple
Ipad geração 2
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Apêndice E: Metas de Usabilidade
Esse Apêndice apresenta a descrição das metas de usabilidade elicitadas a partir dos cenários de uso.
1 Classificação Eficácia

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

2 Classificação Eficiência

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

3 Classificação Satisfação

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

4 Classificação Tolerância e recuperação de falhas
O sistema deverá informar o usuário ASSISTENTE, em caso de erro
na digitalização, a quantidade de digitalizações OK e com erro, além
de permitir iniciar novamente a digitalização
A quantidade de prontuários digitalizados e não digitalizados deve
ser igual a informada ao usuário ASSISTENTE

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

6 Classificação Tolerância e recuperação de falhas

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

7 Classificação Fácil aprendizado
O sistema deve possuir mecanismo para que o usuário digitalize um
prontuário sem a necessidade de consulta a opções de ajuda externa
ao sistema.
O percentual de erro na seleção do tipo de documento deve ser
inferior a 10%.
O percentual de erro na digitação das informações do paciente deve
ser inferior a 25%.

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

Identificação do Meta
Descrição

8 Classificação Eficiência
O sistema deve prover mecanismo para que o usuário ASSISTENTE
negue a seleção do tipo de documento de digitalização

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

Valor Referência

O usuário deverá clicar no máximo duas vezes no mouse para
cancelar a operação: uma para cancelar e uma para confirmação

Identificação do Meta
Descrição

9 Classificação Eficácia
O projeto deve prover mecanismo intuitivo para que o usuário negue
a seleção de um tipo de documento, cancelando assim a
digitalização
Se a atividade do usuário assistente for cancelar, deverá haver 0%
de erro

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

10 Classificação Eficácia
O projeto deve prover mecanismo intuitivo para que o usuário negue
a inclusão de dados do prontuário do paciente, cancelando assim a
digitalização
Se a atividade do usuário assistente for cancelar, deverá haver 0%
de erro

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

Identificação do Meta
Descrição

11 Classificação Eficiência
O sistema deve prover mecanismo para que o usuário ASSISTENTE
negue a inclusão de dados do prontuário de digitalização

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

Valor Referência

O usuário deverá clicar no máximo duas vezes no mouse para
cancelar a operação: uma para cancelar e uma para confirmação

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

Identificação do Meta
Descrição
Valor Referência

Identificação do Meta
Descrição
Valor Referência

Identificação do Meta
Descrição
Valor Referência

Identificação do Meta
Descrição

Valor Referência

Identificação do Meta
Descrição

Valor Referência

Identificação do Meta
Descrição

Valor Referência

Valor Referência

Identificação do Meta
Descrição

Valor Referência

Identificação do Meta
Descrição

Valor Referência

Identificação do Meta
Descrição

Valor Referência

Identificação do Meta
Descrição
Valor Referência

O projeto deve prover mecanismo intuitivo para que o usuário
digitalize todos os prontuários sem nenhuma perda
0% de prontuários não digitalizados

O tempo médio para digitalização de uma página de um prontuário
deve ser baixo
O tempo decorrente do início da seleção do tipo de documento,
inserção de informações do paciente e final da digitalização não
pode ultrapassar 20 minutos.

O projeto deve prever uma interface de digitalização confortável ao
usuário
dentro de uma escala de: Nenhum Conforto, Pouco Conforto e
Plenamente Confortável, o usuário ASSISTENTE deverá sentir-se
Plenamente Confortável

O sistema deverá informar o usuário ASSISTENTE, em caso de erro
na digitação de campos obrigatórios, os campos com erro, além de
permitir iniciar novamente a digitação
0% dos prontuário são digitalizados

14 Classificação Eficácia
O projeto deve prover mecanismo intuitivo para que o usuário
ENFERMEIRA confirme a chegada de um paciente com
agendamento OK, confirme seus dados e adicione-o na fila de
atendimento
100% dos pacientes que possuem consulta marcada e estão
fisicamente presentes, estão na fila de atendimento

15 Classificação Eficiência
O tempo médio para que o usuário ENFERMEIRA confirme a
chegada de um paciente com agendamento OK, confirme seus
dados e adicione-o na fila de atendimento deve ser baixo
O tempo decorrente do início da confirmação da chegada do
paciente a confirmação de que o paciente está na fila deverá ser de
no máximo 3 minutos.

16 Classificação Satisfação
O projeto deve prever uma interface confortável ao usuário
ENFERMEIRA
dentro de uma escala de: Nenhum Conforto, Pouco Conforto e
Plenamente Confortável, o usuário ENFERMEIRA deverá sentir-se
Plenamente Confortável

Identificação do Meta
Descrição

17 Classificação Fácil aprendizado
O sistema deve possuir mecanismo para que o usuário trabalhe sem
a necessidade de consulta a opções de ajuda externa ao sistema.

Valor Referência

O percentual de erro na operação deve ser inferior a 10%.

ϭϯϯ

Identificação do Meta
Descrição

Valor Referência

Identificação do Meta
Descrição

Valor Referência

Identificação do Meta
Descrição
Valor Referência

18 Classificação Eficácia
O projeto deve prover mecanismo intuitivo para que o usuário
ENFERMEIRA confirme a chegada de um paciente e adicione-o na
fila de triagem
100% dos pacientes que estão fisicamente presentes, estão na fila
de triagem

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

19 Classificação Eficiência
O tempo médio para que o usuário ENFERMEIRA confirme a
chegada de um paciente e adicione-o na fila de triagem deve ser
baixo
O tempo decorrente do início da confirmação da chegada do
paciente a confirmação de que o paciente está na fila deverá ser de
no máximo 1,5 minutos.

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

22 Classificação Eficácia

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

23 Classificação Eficiência

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

24 Classificação Eficácia

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

25 Classificação Eficiência
O usuário deve cancelar atualização das informações do paciente
em um tempo baixo
O usuário deverá cancelar a atualização em no máximo dois cliques,
um para cancelar e outro para confirmar.
100% dos pacientes deverão estar na fila de atendimento

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

26 Classificação Tolerância e recuperação de falhas
O sistema deverá informar ao usuário ENFERMEIRA os campos de
atualização de cadastro que deverão ser obrigatóriamente
informados e permitir novamente a digitação.
0% dos pacientes com cadastro incompleto estarão na fila de
atendimento

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

20 Classificação Satisfação
O projeto deve prever uma interface confortável ao usuário
ENFERMEIRA
dentro de uma escala de: Nenhum Conforto, Pouco Conforto e
Plenamente Confortável, o usuário ENFERMEIRA deverá sentir-se
Plenamente Confortável

Identificação do Meta
Descrição

21 Classificação Fácil aprendizado
O sistema deve possuir mecanismo para que o usuário trabalhe sem
a necessidade de consulta a opções de ajuda externa ao sistema.

Valor Referência

O percentual de erro na operação deve ser inferior a 5%.

Identificação do Meta
Descrição
Valor Referência

Identificação do Meta
Descrição
Valor Referência

Identificação do Meta
Descrição
Valor Referência

Identificação do Meta
Descrição
Valor Referência

Identificação do Meta
Descrição

Valor Referência

Identificação do Meta
Descrição
Valor Referência

Identificação do Meta
Descrição
Valor Referência

Identificação do Meta
Descrição
Valor Referência

O sistema deve possuir mecanismo para que o usuário cancele a
inclusão de um paciente na fila de atendimento ou triagem
0% dos pacientes são incluidos na fila

O usuário deverá cancelar a inclusão de um paciente na fila de
atendimento ou triagem em um tempo baixo
O usuário deverá cancelar em no máximo dois cliques: um para
cancelar e outro para confirmar

O sistema deverá prover mecanismo para que o usuário possa
cancelar atualização das informações do paciente
100% dos pacientes que o usuário não desejou atualização de
cadastro deverão estar na fila de atendimento

27 Classificação Eficácia
O projeto deve prover mecanismo intuitivo para que o usuário
MÉDICO realize uma consulta.
100% de pacientes com consulta agendada tem sua consulta
realizada

28 Classificação Eficiência
O tempo decorrente para que usuário MÉDICO chame o próximo
paciente da fila deve ser baixo
O tempo decorrente para que o médico chame o próximo paciente da
fila e visualize as informações do paciente não deve ultrapassar 10
segundos

29 Classificação Satisfação
O projeto deve prever uma interface confortável ao usuário
dentro de uma escala de: Nenhum Conforto, Pouco Conforto e
Plenamente Confortável, o usuário ASSISTENTE deverá sentir-se
Plenamente Confortável

ϭϯϰ

Identificação do Meta
Descrição

Valor Referência

Identificação do Meta
Descrição
Valor Referência

Identificação do Meta
Descrição
Valor Referência

30 Classificação Fácil aprendizado

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

31 Classificação Eficácia

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

32 Classificação Eficiência

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

O sistema deve possuir mecanismo para que o usuário chame o
próximo paciente e inicialize uma consulta sem a necessidade de
consulta a opções de ajuda externa ao sistema.
O percentual de erro na operação deve ser inferior a 10%.

O sistema deve possuir mecanismo intuitivo para que o médico
possa cancelar o atendimento de um paciente
100% dos pacientes cujas consultas devam ser canceladas pelo
médico tem efetivamente suas respectivas consultas canceladas

O médico pode cancelar o atendimento de um paciente em um
tempo curto
O médico poderá cancelar uma consulta em dois cliques: um para
cancelar e outro para confirmar

Identificação do Meta
Descrição

33 Classificação Tolerância e recuperação de falhas
O sistema deverá informar para o médico quais campos obrigatórios
da consulta não foram informados e possibilitar nova digitação

Valor Referência

0% dos pacientes com dados incompletos tem sua consulta
finalizada

Identificação do Meta
Descrição

34 Classificação Eficácia
O projeto deve prover mecanismo intuitivo para que o usuário
agende, altere ou desmarque uma consulta de um paciente.
Considerando que para esse cenário serão utilizados dispositivos do
tipo estação de trabalho e dispositivos móveis
100% dos pacientes tem consulta agendada

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

Identificação do Meta
Descrição

35 Classificação Eficiência
O tempo para que o usuário agende uma consulta de um paciente
deve ser baixo. Considerando que para esse cenário serão utilizados
dispositivos do tipo estação de trabalho e dispositivos móveis

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

Valor Referência

O tempo decorrente do momento em que o usuário abre interface
para seleção da operação (incluisão, alteração ou exclusão de
consulta) e o momento em que a operação é finalizada não deve
ultrapassar 3 minutos.

Identificação do Meta
Descrição

36 Classificação Satisfação
O projeto deve prever uma interface confortável ao usuário.
Considerando que para esse cenário serão utilizados dispositivos do
tipo estação de trabalho e dispositivos móveis
dentro de uma escala de: Nenhum Conforto, Pouco Conforto e
Plenamente Confortável, o usuário deverá sentir-se Plenamente
Confortável

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

38 Classificação Tolerância e recuperação de falhas
O sistema deverá informar o usuário, em caso de erro na digitação
de campos obrigatórios, os campos com erro, além de permitir iniciar
novamente a digitação. Considerando que para esse cenário serão
utilizados dispositivos do tipo estação de trabalho e dispositivos
móveis
0% das consultas são agendadas

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

Identificação do Meta
Descrição

39 Classificação Eficácia
O projeto deve prover mecanismo intuitivo para que o usuário inclua
um novo prontuário de um paciente ou altere um prontuário já
existente. Considerando que para esse cenário serão utilizados
dispositivos do tipo estação de trabalho e dispositivos móveis

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

Valor Referência

100% dos pacientes tem prontuário registrado e número de
prontuário gerado

Identificação do Meta
Descrição

40 Classificação Eficiência
O tempo para que o usuário inclua um novo prontuário de um
paciente ou altere um prontuário já existente deve ser baixo.
Considerando que para esse cenário serão utilizados dispositivos do
tipo estação de trabalho e dispositivos móveis
O tempo decorrente do momento em que o usuário abre interface
para seleção da operação (incluisão, alteração ou exclusão de
consulta) e o momento em que a operação é finalizada não deve
ultrapassar 5 minutos.

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

41 Classificação Satisfação
O projeto deve prever uma interface confortável ao usuário.
Considerando que para esse cenário serão utilizados dispositivos do
tipo estação de trabalho e dispositivos móveis
dentro de uma escala de: Nenhum Conforto, Pouco Conforto e
Plenamente Confortável, o usuário deverá sentir-se Plenamente
Confortável.

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

Valor Referência

Valor Referência

Identificação do Meta
Descrição

Valor Referência

Identificação do Meta
Descrição

Valor Referência

Valor Referência

Identificação do Meta
Descrição

Valor Referência

Identificação do Meta
Descrição

Valor Referência

37 Classificação Fácil aprendizado
O sistema deve possuir mecanismo para que o usuário agende,
altere ou exclua uma consulta sem a necessidade de consulta a
opções de ajuda externa ao sistema. Considerando que para esse
cenário serão utilizados dispositivos do tipo estação de trabalho e
dispositivos móveis
O percentual de erro na operação deve ser inferior a 10%.

42 Classificação Fácil aprendizado
O sistema deve possuir mecanismo para que o usuário inclua um
novo prontuário sem a necessidade de consulta a opções de ajuda
externa ao sistema. Considerando que para esse cenário serão
utilizados dispositivos do tipo estação de trabalho e dispositivos
móveis
O percentual de erro na operação deve ser inferior a 15%.

ϭϯϱ

43 Classificação Tolerância e recuperação de falhas
O sistema deverá informar o usuário, em caso de erro na digitação
de campos obrigatórios, os campos com erro, além de permitir iniciar
novamente a digitação. Considerando que para esse cenário serão
utilizados dispositivos do tipo estação de trabalho e dispositivos
móveis
0% dos prontuários são gerados

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

44 Classificação Eficácia
O projeto deve prover mecanismo intuitivo para que o médico inclua
um novo anamnese de um prontuário de um paciente ou altere um
prontuário já existente. Considerando que para esse cenário serão
utilizados dispositivos do tipo estação de trabalho e dispositivos
móveis
100% dos pacientes tem prontuário registrado

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

Identificação do Meta
Descrição

45 Classificação Eficiência
O tempo para que o médico inclua um novo anamnese de um
prontuário de um paciente ou altere um prontuário já existente deve
ser baixo. Considerando que para esse cenário serão utilizados
dispositivos do tipo estação de trabalho e dispositivos móveis

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

Valor Referência

O tempo decorrente do momento em que o usuário abre interface
para seleção da operação (incluisão de anamnese, alteração de
prontuário, inclusão de acompanhamento nutricional...) e o momento
em que a operação é finalizada não deve ultrapassar 15 minutos.

Identificação do Meta
Descrição

46 Classificação Satisfação
O projeto deve prever uma interface confortável ao usuário.
Considerando que para esse cenário serão utilizados dispositivos do
tipo estação de trabalho e dispositivos móveis
dentro de uma escala de: Nenhum Conforto, Pouco Conforto e
Plenamente Confortável, o usuário deverá sentir-se Plenamente
Confortável.

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

48 Classificação Tolerância e recuperação de falhas
O sistema deverá informar o usuário, em caso de erro na digitação
de campos obrigatórios, os campos com erro, além de permitir iniciar
novamente a digitação. Considerando que para esse cenário serão
utilizados dispositivos do tipo estação de trabalho e dispositivos
móveis
0% das anamneses são geradas

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

49 Classificação Tolerância e recuperação de falhas
O sistema deverá prover mecanismo para consistencia das
informações inseridas pelo médico além de informar o usuário, em
caso de inconsistencia, os campos com inconsistencia, permitindo
novamente a digitação.
O sistema deverá prover mecanismo para que o médico aceite as
informações com inconsistencia, a opinião médica deverá prevalecer
sobre o sistema.. Considerando que para esse cenário serão
utilizados dispositivos do tipo estação de trabalho e dispositivos
móveis
0% das anamneses são geradas com inconsistencia ou 100% das
anamneses com inconsistencias são geradas com consentimento do
usuário

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

50 Classificação Eficácia
O projeto deve prover mecanismo intuitivo para que o nutricionista
inclua um novo acompanhamento nutricional em um prontuário de
um paciente ou altere um prontuário já existente. Considerando que
para esse cenário serão utilizados dispositivos do tipo estação de
trabalho e dispositivos móveis
100% dos pacientes tem prontuário registrado

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

51 Classificação Eficácia
O projeto deve prover mecanismo intuitivo para que o nutricionista
inclua um novo acompanhamento nutricional em um prontuário de
um paciente ou altere um prontuário já existente. Considerando que
para esse cenário serão utilizados dispositivos do tipo estação de
trabalho e dispositivos móveis
100% dos pacientes tem acompanhamento registrado no prontuário

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

53 Classificação Satisfação
O projeto deve prever uma interface confortável ao usuário.
Considerando que para esse cenário serão utilizados dispositivos do
tipo estação de trabalho e dispositivos móveis
dentro de uma escala de: Nenhum Conforto, Pouco Conforto e
Plenamente Confortável, o usuário deverá sentir-se Plenamente
Confortável.

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

54 Classificação Fácil aprendizado
O sistema deve possuir mecanismo para que o nutricionista adicione
um acompanhamento nutricional no prontuário sem a necessidade
de consulta a opções de ajuda externa ao sistema. Considerando
que para esse cenário serão utilizados dispositivos do tipo estação
de trabalho e dispositivos móveis
O percentual de erro na operação deve ser inferior a 15%.

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

55 Classificação Tolerância e recuperação de falhas
O sistema deverá informar o usuário, em caso de erro na digitação
de campos obrigatórios, os campos com erro, além de permitir iniciar
novamente a digitação. Considerando que para esse cenário serão
utilizados dispositivos do tipo estação de trabalho e dispositivos
móveis
0% dos acompanhamentos nutricionais são geradas

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária
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Valor Referência
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Valor Referência

Valor Referência
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Valor Referência

Identificação do Meta
Descrição

Valor Referência

Identificação do Meta

Descrição

Valor Referência
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Valor Referência

Identificação do Meta
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Valor Referência
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Valor Referência
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Valor Referência

Identificação do Meta
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Valor Referência

47 Classificação Fácil aprendizado
O sistema deve possuir mecanismo para que o usuário inclua um
novo anamnese no prontuário sem a necessidade de consulta a
opções de ajuda externa ao sistema. Considerando que para esse
cenário serão utilizados dispositivos do tipo estação de trabalho e
dispositivos móveis
O percentual de erro na operação deve ser inferior a 15%.

ϭϯϲ

Identificação do Meta
Descrição

56 Classificação Tolerância e recuperação de falhas
O sistema deverá prover mecanismo para consistencia das
informações inseridas pelo nutricionista além de informar o usuário,
em caso de inconsistencia, os campos com inconsistencia,
permitindo novamente a digitação. O sistema deverá prover
mecanismo para que o nutricionista aceite as informações com
inconsistencia, a opinião nutricionista deverá prevalecer sobre o
sistema. Considerando que para esse cenário serão utilizados
dispositivos do tipo estação de trabalho e dispositivos móveis

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

Valor Referência

0% das acompanhamentos são geradas com inconsistencia ou 100%
dos acompanhamentos com inconsistencias são geradas com
consentimento do usuário

Identificação do Meta
Descrição

57 Classificação Eficácia
O projeto deve prover mecanismo intuitivo para que o médico inclua
um novo registro de radioterapia de um prontuário de um paciente ou
altere um prontuário já existente. Considerando que para esse
cenário serão utilizados dispositivos do tipo estação de trabalho e
dispositivos móveis
100% dos pacientes tem prontuário registrado

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

Identificação do Meta
Descrição

58 Classificação Eficiência
O tempo para que o médico inclua um novo registro de radioterapia
de um prontuário de um paciente ou altere um prontuário já existente
deve ser baixo. Considerando que para esse cenário serão utilizados
dispositivos do tipo estação de trabalho e dispositivos móveis

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

Valor Referência

O tempo decorrente do momento em que o usuário abre interface
para seleção da operação (incluisão de anamnese, alteração de
prontuário, inclusão de acompanhamento nutricional...) e o momento
em que a operação é finalizada não deve ultrapassar 15 minutos.

Identificação do Meta
Descrição

59 Classificação Satisfação
O projeto deve prever uma interface confortável ao usuário.
Considerando que para esse cenário serão utilizados dispositivos do
tipo estação de trabalho e dispositivos móveis
dentro de uma escala de: Nenhum Conforto, Pouco Conforto e
Plenamente Confortável, o usuário deverá sentir-se Plenamente
Confortável.

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

61 Classificação Tolerância e recuperação de falhas
O sistema deverá informar o usuário, em caso de erro na digitação
de campos obrigatórios, os campos com erro, além de permitir iniciar
novamente a digitação. Considerando que para esse cenário serão
utilizados dispositivos do tipo estação de trabalho e dispositivos
móveis
0% dos registros de radioterapia são gerados

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

62 Classificação Tolerância e recuperação de falhas
O sistema deverá prover mecanismo para consistencia das
informações inseridas pelo médico além de informar o usuário, em
caso de inconsistencia, os campos com inconsistencia, permitindo
novamente a digitação. O sistema deverá prover mecanismo para
que o médico aceite as informações com inconsistencia, a opinião
médica deverá prevalecer sobre o sistema.. Considerando que para
esse cenário serão utilizados dispositivos do tipo estação de trabalho
e dispositivos móveis
0% dos registros de radioterapia são gerados com inconsistencia ou
100% das os registros de radioterapia com inconsistencias são
gerados com consentimento do usuário

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

63 Classificação Eficácia
O projeto deve prover mecanismo intuitivo para que o médico inclua
o óbito de um paciente no prontuário. Considerando que para esse
cenário serão utilizados dispositivos do tipo estação de trabalho e
dispositivos móveis
100% dos pacientes tem prontuário registrado

Tipo Quantitativa

Prioridade Desejável

64 Classificação Eficiência
O tempo para que o médico inclua o óbito de um paciente no
prontuário deve ser baixo. Considerando que para esse cenário serão
utilizados dispositivos do tipo estação de trabalho e dispositivos
móveis
O tempo decorrente do momento em que o usuário abre interface
para seleção da operação (incluisão de anamnese, alteração de
prontuário, inclusão de acompanhamento nutricional...) e o momento
em que a operação é finalizada não deve ultrapassar 3 minutos.

Tipo Quantitativa

Prioridade Desejável

Valor Referência

Valor Referência
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Valor Referência
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Valor Referência
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Valor Referência

Identificação do Meta
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Valor Referência

Identificação do Meta
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Valor Referência

60 Classificação Fácil aprendizado
O sistema deve possuir mecanismo para que o usuário inclua um
novo registro de radioterapia no prontuário sem a necessidade de
consulta a opções de ajuda externa ao sistema. Considerando que
para esse cenário serão utilizados dispositivos do tipo estação de
trabalho e dispositivos móveis
O percentual de erro na operação deve ser inferior a 15%.

ϭϯϳ

Tipo Quantitativa

Prioridade Desejável

Tipo Quantitativa

Prioridade Desejável

67 Classificação Tolerância e recuperação de falhas
O sistema deverá informar o usuário, em caso de erro na digitação
de campos obrigatórios, os campos com erro, além de permitir iniciar
novamente a digitação
0% dos óbitos são gerados

Tipo Quantitativa

Prioridade Desejável

68 Classificação Eficácia
O projeto deve prover mecanismo intuitivo para que o médico inclua
um novo documento de um prontuário de um paciente ou altere um
prontuário já existente
100% dos documentos são anexados ao prontuário

Tipo Quantitativa

Prioridade Desejável

69 Classificação Eficiência
O tempo para que o médico inclua um novo documento de um
prontuário de um paciente ou altere um prontuário já existente
O tempo decorrente do momento em que o usuário abre interface
para seleção da operação (incluisão de anamnese, alteração de
prontuário, inclusão de acompanhamento nutricional...) e o momento
em que a operação é finalizada não deve ultrapassar 3 minutos.

Tipo Quantitativa

Prioridade Desejável

70 Classificação Satisfação

Tipo Quantitativa

Prioridade Desejável

71 Classificação Fácil aprendizado

Tipo Quantitativa

Prioridade Desejável

72 Classificação Tolerância e recuperação de falhas
O sistema deverá informar o usuário, em caso de erro na digitação
de campos obrigatórios, os campos com erro, além de permitir iniciar
novamente a digitação
0% dos documentos são anexados

Tipo Quantitativa

Prioridade Desejável

73 Classificação Eficácia
O projeto deve prover mecanismo intuitivo para que o médico inclua
um novo registro de quimioterapia de um prontuário de um paciente
ou altere um prontuário já existente. Considerando que para esse
cenário serão utilizados dispositivos do tipo estação de trabalho e
dispositivos móveis
100% dos pacientes tem prontuário registrado

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

Identificação do Meta
Descrição

74 Classificação Eficiência
O tempo para que o médico inclua um novo registro de quimioterapia
de um prontuário de um paciente ou altere um prontuário já existente
deve ser baixo. Considerando que para esse cenário serão utilizados
dispositivos do tipo estação de trabalho e dispositivos móveis

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

Valor Referência

O tempo decorrente do momento em que o usuário abre interface
para seleção da operação (incluisão de anamnese, alteração de
prontuário, inclusão de acompanhamento nutricional...) e o momento
em que a operação é finalizada não deve ultrapassar 15 minutos.

Identificação do Meta
Descrição

75 Classificação Satisfação
O projeto deve prever uma interface confortável ao usuário.
Considerando que para esse cenário serão utilizados dispositivos do
tipo estação de trabalho e dispositivos móveis. Considerando que
para esse cenário serão utilizados dispositivos do tipo estação de
trabalho e dispositivos móveis
dentro de uma escala de: Nenhum Conforto, Pouco Conforto e
Plenamente Confortável, o usuário deverá sentir-se Plenamente
Confortável.

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

76 Classificação Fácil aprendizado
O sistema deve possuir mecanismo para que o usuário inclua um
novo registro de quimioterapia no prontuário sem a necessidade de
consulta a opções de ajuda externa ao sistema. Considerando que
para esse cenário serão utilizados dispositivos do tipo estação de
trabalho e dispositivos móveis
O percentual de erro na operação deve ser inferior a 15%.

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

Identificação do Meta
Descrição

Valor Referência

Identificação do Meta
Descrição

Valor Referência

Identificação do Meta
Descrição

Valor Referência

Identificação do Meta
Descrição

Valor Referência
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Valor Referência
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Valor Referência
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Descrição

Valor Referência
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Descrição

Valor Referência

Identificação do Meta
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Valor Referência

Valor Referência
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Valor Referência

65 Classificação Satisfação
O projeto deve prever uma interface confortável ao usuário.
Considerando que para esse cenário serão utilizados dispositivos do
tipo estação de trabalho e dispositivos móveis
dentro de uma escala de: Nenhum Conforto, Pouco Conforto e
Plenamente Confortável, o usuário deverá sentir-se Plenamente
Confortável.

66 Classificação Fácil aprendizado
O sistema deve possuir mecanismo para que o usuário inclua óbito
no prontuário sem a necessidade de consulta a opções de ajuda
externa ao sistema.. Considerando que para esse cenário serão
utilizados dispositivos do tipo estação de trabalho e dispositivos
móveis
O percentual de erro na operação deve ser inferior a 5%.

O projeto deve prever uma interface confortável ao usuário
dentro de uma escala de: Nenhum Conforto, Pouco Conforto e
Plenamente Confortável, o usuário deverá sentir-se Plenamente
Confortável.

O sistema deve possuir mecanismo para que o usuário inclua um
novo documento no prontuário sem a necessidade de consulta a
opções de ajuda externa ao sistema.
O percentual de erro na operação deve ser inferior a 5%.

ϭϯϴ
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Valor Referência
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Valor Referência
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Valor Referência
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Valor Referência
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Valor Referência
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77 Classificação Tolerância e recuperação de falhas
O sistema deverá informar o usuário, em caso de erro na digitação
de campos obrigatórios, os campos com erro, além de permitir iniciar
novamente a digitação. Considerando que para esse cenário serão
utilizados dispositivos do tipo estação de trabalho e dispositivos
móveis
0% dos registros de quimioterapia são gerados

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

78 Classificação Tolerância e recuperação de falhas
O sistema deverá prover mecanismo para consistencia das
informações inseridas pelo médico além de informar o usuário, em
caso de inconsistencia, os campos com inconsistencia, permitindo
novamente a digitação. O sistema deverá prover mecanismo para
que o médico aceite as informações com inconsistencia, a opinião
médica deverá prevalecer sobre o sistema. Considerando que para
esse cenário serão utilizados dispositivos do tipo estação de trabalho
e dispositivos móveis
0% dos registros de quimioterapia são gerados com inconsistencia
ou 100% das os registros de quimioterapia com inconsistencias são
gerados com consentimento do usuário

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

79 Classificação Eficácia
O projeto deve prover mecanismo intuitivo para que o médico inclua
um novo registro de disponibilidade de material biológico de um
prontuário de um paciente ou altere um prontuário já existente.
Considerando que para esse cenário serão utilizados dispositivos do
tipo estação de trabalho e dispositivos móveis
100% dos pacientes tem prontuário registrado

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

80 Classificação Eficiência
O tempo para que o médico inclua um novo registro de
disponibilidade de material biológico de um prontuário de um
paciente ou altere um prontuário já existente deve ser baixo.
Considerando que para esse cenário serão utilizados dispositivos do
tipo estação de trabalho e dispositivos móveis
O tempo decorrente do momento em que o usuário abre interface
para seleção da operação (incluisão de anamnese, alteração de
prontuário, inclusão de acompanhamento nutricional...) e o momento
em que a operação é finalizada não deve ultrapassar 15 minutos.

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

81 Classificação Satisfação
O projeto deve prever uma interface confortável ao usuário.
Considerando que para esse cenário serão utilizados dispositivos do
tipo estação de trabalho e dispositivos móveis
dentro de uma escala de: Nenhum Conforto, Pouco Conforto e
Plenamente Confortável, o usuário deverá sentir-se Plenamente
Confortável.

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

82 Classificação Fácil aprendizado
O sistema deve possuir mecanismo para que o usuário inclua um
novo registro de disponibilidade de material biológico no prontuário
sem a necessidade de consulta a opções de ajuda externa ao
sistema. Considerando que para esse cenário serão utilizados
dispositivos do tipo estação de trabalho e dispositivos móveis

Valor Referência

O percentual de erro na operação deve ser inferior a 15%.

Identificação do Meta
Descrição

83 Classificação Tolerância e recuperação de falhas
O sistema deverá informar o usuário, em caso de erro na digitação
de campos obrigatórios, os campos com erro, além de permitir iniciar
novamente a digitação. Considerando que para esse cenário serão
utilizados dispositivos do tipo estação de trabalho e dispositivos
móveis
0% dos registros de procedimento cirurgico são gerados

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

84 Classificação Eficácia
O projeto deve prover mecanismo intuitivo para que o médico inclua
um novo registro de procedimento cirurgico de um prontuário de um
paciente ou altere um prontuário já registrado. . Considerando que
para esse cenário serão utilizados dispositivos do tipo estação de
trabalho e dispositivos móveis
100% dos pacientes tem prontuário registrado

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

85 Classificação Eficiência
O tempo para que o médico inclua um novo registro de procedimento
cirurgico de um prontuário de um paciente ou altere um prontuário já
existente deve ser baixo. Considerando que para esse cenário serão
utilizados dispositivos do tipo estação de trabalho e dispositivos
móveis
O tempo decorrente do momento em que o usuário abre interface
para seleção da operação (incluisão de anamnese, alteração de
prontuário, inclusão de acompanhamento nutricional...) e o momento
em que a operação é finalizada não deve ultrapassar 15 minutos.

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

86 Classificação Satisfação
O projeto deve prever uma interface confortável ao usuário.
Considerando que para esse cenário serão utilizados dispositivos do
tipo estação de trabalho e dispositivos móveis
dentro de uma escala de: Nenhum Conforto, Pouco Conforto e
Plenamente Confortável, o usuário deverá sentir-se Plenamente
Confortável.

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

Valor Referência

Identificação do Meta
Descrição

Valor Referência

Identificação do Meta
Descrição

Valor Referência

Identificação do Meta
Descrição

Valor Referência

ϭϯϵ

Identificação do Meta
Descrição

Valor Referência

Identificação do Meta
Descrição

Valor Referência

Identificação do Meta
Descrição

87 Classificação Fácil aprendizado
O sistema deve possuir mecanismo para que o usuário inclua um
novo registro de procedimento cirurgico no prontuário sem a
necessidade de consulta a opções de ajuda externa ao sistema.
Considerando que para esse cenário serão utilizados dispositivos do
tipo estação de trabalho e dispositivos móveis
O percentual de erro na operação deve ser inferior a 15%.

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

88 Classificação Tolerância e recuperação de falhas
O sistema deverá informar o usuário, em caso de erro na digitação
de campos obrigatórios, os campos com erro, além de permitir iniciar
novamente a digitação
0% dos registros de procedimento cirurgico são gerados

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

89 Classificação Tolerância e recuperação de falhas

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

O sistema deverá prover mecanismo para consistencia das
informações inseridas pelo médico além de informar o usuário, em
caso de inconsistencia, os campos com inconsistencia, permitindo
novamente a digitação. O sistema deverá prover mecanismo para
que o médico aceite as informações com inconsistencia, a opinião
médica deverá prevalecer sobre o sistema.

Valor Referência

0% dos registros de procedimento cirurgico são gerados com
inconsistencia ou 100% das os registros de procedimento cirurgico
com inconsistencias são gerados com consentimento do usuário

Identificação do Meta
Descrição

90 Classificação Eficácia
O projeto deve prover mecanismo intuitivo para que o médico ou
enfermeira recupere informações de um prontuário de paciente.
Considerando que para esse cenário serão utilizados dispositivos do
tipo estação de trabalho e dispositivos móveis
100% dos pacientes tem prontuário recuperado

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

Identificação do Meta
Descrição

91 Classificação Eficiência
O tempo para que o médico ou a enfermeira recupere um prontuário
deve ser baixo. Considerando que para esse cenário serão utilizados
dispositivos do tipo estação de trabalho e dispositivos móveis

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

Valor Referência

O tempo decorrente do momento em que o usuário abre interface
para seleção da operação (incluisão de anamnese, alteração de
prontuário, inclusão de acompanhamento nutricional...) e o momento
em que a operação é finalizada não deve ultrapassar 0,5 minutos

Identificação do Meta
Descrição

92 Classificação Satisfação
O projeto deve prever uma interface confortável ao usuário.
Considerando que para esse cenário serão utilizados dispositivos do
tipo estação de trabalho e dispositivos móveis
dentro de uma escala de: Nenhum Conforto, Pouco Conforto e
Plenamente Confortável, o usuário deverá sentir-se Plenamente
Confortável.

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

Tipo Quantitativa

Prioridade Necessária

Valor Referência

Valor Referência

Identificação do Meta
Descrição

Valor Referência

Identificação do Meta

Descrição

93 Classificação Fácil aprendizado
O sistema deve possuir mecanismo para que o usuário recupere
informações de um prontuário sem a necessidade de consulta a
opções de ajuda externa ao sistema. Considerando que para esse
cenário serão utilizados dispositivos do tipo estação de trabalho e
dispositivos móveis
O percentual de erro na operação deve ser inferior a 5%.

94 Classificação Eficácia
O sistema deverá prover mecanismo para que o usuário desfaça uma
operação em curso a qualquer momento sem que haja perda de
informações.
O sistema deverá retornar ao seu estado anterior e as informações
que eventualmente iriam ser alteradas na operação não deverão
sofrer qualquer tipo de alteração após o cancelamento.
Considerando que para esse cenário serão utilizados dispositivos do
tipo estação de trabalho e dispositivos móveis

Valor Referência

100% das informações são mantidas

Identificação do Meta

95 Classificação Eficácia
O sistema deverá prover mecanismo para que o usuário desfaça uma
operação em curso a qualquer momento sem que haja perda de
informações.
O sistema deverá retornar ao seu estado anterior e as informações
que eventualmente iriam ser alteradas na operação não deverão
sofrer qualquer tipo de alteração após o cancelamento.
Considerando que para esse cenário serão utilizados dispositivos do
tipo estação de trabalho e dispositivos móveis

Descrição

Valor Referência

100% das informações são mantidas
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Apêndice F: Documento de Arquitetura

Esse Apêndice apresenta em alto nível de abstração, o documento de
arquitetura do projeto, contendo: Apresentação da proposta da solução, diagrama de
componentes e as diretivas de tela propostas.

•

Apresentação Macro da Arquitetura
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•

ŝĂŐƌĂŵĂĚĞŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ

cmp Component Mo...
Subsistema

Finep.PEAD-PMTP.ScannerAdapter
Finep.PEAD-PMPT.BusinessComponents

Finep.PEAD-PMTP.AdapterFactory
Finep.PEAD-PMPT.PMPTException
Finep.PEAD-PMPT.BusinessComponents.Impl
Finep.PEAD-PMPT.BusinessFactory

Finep.PEAD-PMPT.DataAccessLayer

Finep.PEAD-PMTP.DaoFactory

Finep.PEAD-PMPT.BusinessObjects
Finep.PEAD-PMTP.Facade

Finep.PEAD-PMPT.DataAccessLayer.Impl

Finep.PEAD-PMTP.WebUserInterface

Finep.PEAD-PMPT.PMPTExceptionTranslator

Finep.PEAD-PMPT.SQLDataBaseAdaptar
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•

ƐƚƌƵƚƵƌĂĚĂdĞůĂ



Foi definido na fase de elaboração de tela para o sistema que seu frame principal será composto de
três áreas: Cabeçalho, Principal e Rodapé.

ĂďĞĕĂůŚŽ
WƌŝŶĐŝƉĂů
ZŽĚĂƉĠ
Cabeçalho: Encontra-se nessa área logo do sistema e informações pertinente ao login do usuário,
como identificação de qual usuário está com sessão aberta.
Principal: Área onde se localiza a as opções de interação do usuário com o sistema.
Rodapé: Reservado para informações extras como participantes, patrocinadores e outros
informativos do projeto ou sistema que haja a necessidade de estar sempre visível.

•

ǆĞŵƉůŽĚĞƉůŝĐĂĕĆŽĚĞdĞůĂ

Na elaboração da interface, um dos requisitos levantados foi que toda informação adicionada ao
prontuário do paciente esteja disponível para consulta a qualquer momento. Para atender o requisito
foi adotada a utilização de uma grid, onde exibe as informações principais em ordem histórica.
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&ŽƌŵƵůĄƌŝŽĐŽŵƚŽĚĂƐĂƐ
ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƐĞŶĚŽĞǆŝďŝĚŽ

Caso o usuário queira todas as informações de um item especifico, basta seleciona-lo que o sistema
automaticamente exibe o formulário preenchido com todas as informações.

/ƚĞŵ^ĞůĞĐŝŽŶĂĚŽ

Sempre tendo a disposição sempre tendo a disponibilidade de inserir novas informações ao clicar no
botão “Inserir”.

Automaticamente o sistema exibe o formulário para preenchimento.
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Para preenchimento de campos que a entrada é uma data, foi utilizado o componente Datepicker,
que exibe um calendário para seleção da data desejada.

Ao finalizar o preenchimento do formulário e algum campo não seja preenchido, é exibida uma caixa
de mensagem acima do formulário com todos os campos que necessitam de atenção. Utilizando essa
abordagem torna a tomada de decisão e ações do usuário mais fácil, já que todos os pontos a serem
corrigidos estarão disponíveis.

Para a exibição de avisos e mensagens amigáveis de erro do sistema foi adotada a caixa de
mensagem modal, onde destaca em primeiro plano a mensagem que deve ser lida, pedindo a ação
de confirmação do usuário de leitura.

Outra solução interface adotada foi à adoção de abas, onde o formulário em questão tem suas
seções de preenchimento divido e organizado pelas abas, e nem sempre seu preenchimento
completo é mandatório, tornado assim sua utilização modularizada de acordo com a necessidade de
preenchimento do usuário.
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ŝǀŝƐĆŽĚŽĨŽƌŵƵůĄƌŝŽƉŽƌĂďĂƐ

'ƌŝĚĞǆŝďŝŶĚŽŝƚĞŶƐĚŽŚŝƐƚſƌŝĐŽĚŽƉĂĐŝĞŶƚĞƌĞĨĞƌĞŶƚĞăĂďĂƐĞůĞĐŝŽŶĂĚĂ͕ĞǆŝďŝŶĚŽĚĞ
ĨŽƌŵĂŵĂŝƐĚĞƚĂůŚĂĚĂĐĂƐŽƐĞůĞĐŝŽŶĞĂůŐƵŵƌĞŐŝƐƚƌŽ͘
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Apêndice G: Avaliação de Usabilidade

Esse Apêndice apresenta o roteiro das atividades propostas para a avaliação de
usabilidade, quanto ao atingimento das metas de usabilidade, bem como o relatório
contendo os resultados dessa avaliação.

•

Roteiro de Testes - Primeiro ciclo de testes – Roteiro de Atividades
TAREFA #1:
Abrir o Navegador Google Chrome.
PARTE 1: Agenda
TAREFA #2:
Pressionar o botão “Agenda de Atendimento” localizado no navegador.
TAREFA #3:
Pressionar “Agendar”.
TAREFA #4:
Em “Nome Paciente”, pressionar “Buscar”.
TAREFA #5:
Digitar “Roberto” no campo “Nome Paciente”. Na sequência pressionar o botão “Pesquisar”.
TAREFA #6:
Selecionar o paciente com o nome “Roberto José” e código “12/001”. Na sequência pressionar o botão “OK”.
TAREFA #7:
Em “Data”, pressionar “Buscar”.
TAREFA #8:
Selecionar a data de “14 de agosto de 2012”. Na sequência pressionar o botão “Confirmar”.
TAREFA #9:
Conferir as informações do agendamento e pressionar “Agendar”.
TAREFA #10:
Pressionar “OK” na mensagem de agendamento.
TAREFA #11:
Pressionar “Agendar”.
TAREFA #12:
Selecionar “Triagem”, no campo “Agendar”.
TAREFA #13:
Digitar “Arnaldo Antunes” no campo “Nome Paciente”.
TAREFA #14:
Em “Data”, pressionar “Buscar”.
TAREFA #15:
Selecionar a data de “14 de agosto de 2012”. Na sequência pressionar o botão “Confirmar”.
TAREFA #16:
Conferir as informações do agendamento e pressionar “Agendar”.
TAREFA #17:
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Pressionar “OK” na mensagem de agendamento.
TAREFA #18:
Pressionar “Remarcar”.
TAREFA #19:
Em “Nome Paciente”, pressionar “Buscar”.
TAREFA #20:
Digitar “12001” no campo “Número Prontuário”. Na sequência pressionar o botão “Pesquisar”.
TAREFA #21:
Selecionar o paciente com o nome “Roberto José” e código “12/001”. Na sequência pressionar o botão “OK”.
TAREFA #22:
Em “Data”, pressionar “Nova Data”.
TAREFA #23:
Selecionar a data de “21 de setembro de 2012”. Na sequência pressionar o botão “Confirmar”.
TAREFA #24:
Conferir as informações do agendamento e pressionar “Confirmar Alteração”.
TAREFA #25:
Pressionar “OK” na mensagem de agendamento.
TAREFA #26:
Pressionar “Cancelar Agendamento”.
TAREFA #27:
Digitar “12001” no campo “Número Prontuário”. Na sequência pressionar o botão “Pesquisar”.
TAREFA #28:
Selecionar o paciente com o nome “Roberto José” e código “12/001”. Na sequência pressionar o botão “OK”.
TAREFA #29:
Conferir as informações do agendamento e pressionar “Excluir Agenda”.
TAREFA #30:
Pressionar “OK” na mensagem de exclusão do agendamento.
PARTE 2: Fila de Atendimento
TAREFA #31:
Pressionar o botão “Fila de Atendimento” localizado no navegador.
TAREFA #32:
Na lista “Agenda do Dia”, selecionar o paciente “Roberto Jose”.
TAREFA #33:
Na mensagem de confirmar a chegada do paciente pressionar “Sim”.
TAREFA #34:
Escolher a cor “verde” e pressionar “Confirmar”.
TAREFA # 35:
Na mensagem para atualizar a ficha do paciente pressionar “Sim”.
TAREFA #36:
Preencher as seguintes informações nos campos correspondentes:
•
RG: 445556661
•
E-mail: ze.roberto@finep.gov.br
•
Telefone: 9999-6666
•
Telefone para Recado: 5544-3322
•
Falar com: Jussara Regina
•
Nome do Acompanhante: Jussara Regina
•
Rua: Augusta
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•
•
•
•
•

Nº: 73
CEP: 09876638
Cidade: São Paulo
UF: SP
Telefone: 43669955

Na sequência pressionar “Confirmar”.
TAREFA #37:
Pressionar “OK” na mensagem de confirmação da ficha cadastral.
TAREFA #38:
Na lista “Agenda do Dia”, selecionar o paciente “Mauricio Salomao”.
TAREFA #39:
Na mensagem de confirmar a chegada do paciente pressionar “Sim”
PARTE 3: Manter Prontuário
TAREFA #40:
Pressionar o botão “Busca de Paciente” localizado no navegador.
TAREFA #41:
Digitar “12001” no campo “Código do Paciente”. Na sequência pressionar o botão “Pesquisar”.
TAREFA #42:
Selecionar o paciente com o nome “Roberto José” e código “12/001”.
TAREFA #43:
Pressionar o botão “Endereço”.
TAREFA #44:
Pressionar o botão “Atualizar”.
TAREFA #45:
Alterar o campo “Profissão” para “Eletricista Residencial”. Na sequência pressionar o botão “Avançar e Finalizar”.
TAREFA #46:
Pressionar “OK” na mensagem de confirmação da alteração dos dados cadastrais.
TAREFA #47:
Pressionar o botão “Óbito”.
TAREFA #48:
Clicar no campo “Data do Óbito” e selecionar a data de “25 de junho de 2012”.
TAREFA # 49:
Digitar no campo “Observação” o texto “Causa da Morte” e na sequencia pressionar o botão “Avançar e Finalizar”.
TAREFA #50:
Pressionar “OK” na mensagem de confirmação do óbito.

•

Roteiro de Testes - Segundo ciclo de testes – Roteiro de Atividades
TAREFA #1:
Abrir o Navegador Google Chrome.
PARTE 1: Agenda
TAREFA #2:
O paciente Mauricio Salomão chegou à enfermaria para marcar sua próxima consulta que deve ocorrer no dia 15 de agosto de
2012, entretanto ele esqueceu sua carteirinha e não possui o número de seu prontuário.
Realizar o agendamento da consulta para o paciente Mauricio Salomão.

TAREFA #3:
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Um novo paciente chamado Arnaldo Antunes gostaria de agendar uma triagem após encaminhamento do seu clínico geral. A
próxima data que está disponível para triagem é o dia 11 de setembro de 2012.
Realizar o agendamento da triagem para o paciente Arnaldo Antunes.
TAREFA #4:
Ocorreu um problema e a equipe médica não poderá atender no dia 15 de agosto de 2012, devido a isso é necessário reagendar a
consulta do paciente Mauricio Salomão para o dia 17 de agosto de 2012.
Realizar o re-agendamento da consulta para o paciente.
TAREFA #5:
O paciente Mauricio Salomão ligou informando que não poderá comparecer na consulta do dia 15 de agosto de 2012, por isso será
necessário cancelar a consulta.
Cancelar o agendamento da consulta do paciente.
PARTE 2: Fila de Atendimento
TAREFA #6:
O paciente Maurício Salomão chega para seu atendimento e é necessário confirmar sua presença na enfermaria. Ele é um paciente
com prioridade rosa, e trouxe os dados para atualização do seu cadastro. São os seguintes dados:
•
•
•
•
•

RG: 445556661
E-mail: mauricio.salomao@finep.gov.br
Telefone: 9999-6666
Telefone para Recado: 5544-3322
Falar com: Jussara Regina

Além dos dados do Acompanhante
•
Nome do Acompanhante: Jussara Regina
•
Rua: Augusta
•
Nº: 73
•
CEP: 09876638
•
Cidade: São Paulo
•
UF: SP
•
Telefone: 43669955
Confirmar a presença do paciente para atendimento.
TAREFA #7:
A paciente Janete dos Santos chega para a sua triagem.
Confirmar a presença da paciente para o processo de triagem.
PARTE 3: Manter Prontuário
TAREFA #8:
Buscar pelo paciente Mauricio Salomão que possui o prontuário 12001.
TAREFA #9:
Confirmar os dados cadastrais do paciente e alterar a sua profissão, pois ele agora é Eletricista Residencial.
TAREFA #10:
Verificar na anamnese do paciente as condições do tabagismo e a qual a condição de higiene bucal do paciente.
TAREFA #11:
Inserir a informação: “O paciente parou de fumar depois de dois anos de tratamento aqui no hospital e sua condição de higiene
bucal apresenta melhoras com apenas dois meses do ocorrido”.
TAREFA #12:
Verificar a qual foi o tratamento que terminou recentemente de radioterapia do paciente e identificar qual foi a composição do
tratamento.
TAREFA #13:
Prescrever o seguinte tratamento de radioterapia:
Inicio: 27/08/2012
Fim: 27/09/2012
Com os dois tipos de radioterapia
Pós-operatória
Com doses de 33cGy
Sem fracionamento alterado
Observação que o paciente está muito fraco.
TAREFA #14:
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Verificar a qual foi o tratamento que terminou recentemente de quimioterapia do paciente e identificar qual foi a composição do
tratamento.
TAREFA #15:
Prescrever o seguinte tratamento de quimioterapia:
Inicio: 10/08/2012
Fim: 10/10/2012
12 sessões de Somente Cisplatina.
Resposta Parcial a Quimioterapia (Tumor primário)
Resposta de Progressão de Doença a Quimioterapia (pescoço)
Do momento mais novo ao mais antigo: Neodjuvante, Concomitante e Adjuvante.
Observação que o paciente está muito fraco.
TAREFA #16:
Informaram que o paciente Mauricio Salomão faleceu em 30 de julho de 2012, com a causa da morte sendo uma infecção
generalizada.
Registrar o óbito do paciente.

Relatório – Teste de Usabilidade – PEAD-PMPT
O sistema PEAD-PMPT foi desenvolvido para atender especialistas médicos que atuam no Hospital
Heliópolis. Por ser um público com necessidades especificas foi realizado um teste de usabilidade junto ao
usuário para melhoria da interface. O objetivo principal é identificar problemas de usabilidade no sistema
PEAD-PMPT auxiliando no desenvolvimento de uma interface fácil e intuitiva ao usuário. Para realização do
teste foram escolhidos três usuários que não possuíam conhecimento direto do sistema, para não causar nenhuma
tendência nos resultados da avaliação. Os usuários assumiram o papel do médico para a execução das tarefas do
roteiro de teste.
Para auxiliar na revisão dos testes e documentação dos resultados, utiliza-se uma ferramenta
especializada em teste com usuário, chamada Morae. Com o Morae é possível realizar a gravação das reações do
usuário junto com a tarefa executada na tela do computador. O teste é acompanhado por um especialista em
usabilidade que produz anotações manuscritas sobre os eventos do teste e ao final uma entrevista com o usuário
é realizada para avaliar as suas considerações sobre o sistema como um todo.
Além do teste com o usuário, uma avaliação heurística de usabilidade também foi realizada para
identificar também alguns problemas de usabilidade e classificar erros críticos para correção.
Nesse relatório estão descritos os problemas de usabilidade encontrados durante os testes e um parecer
dos especialistas considerando a opinião dos usuários é apresentado ao fim deste relatório.

1. Erros encontrados no teste com o usuário
ŽůŽŶŐŽĚŽƐƚĞƐƚĞƐĐŽŵŽƐƵƐƵĄƌŝŽƐĨŽƌĂŵŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽƐĂƉĞŶĂƐƚƌġƐĞƌƌŽƐƋƵĞĚŝĨŝĐƵůƚĂƌĂŵŽƵ
ŝŵƉĞĚŝƌĂŵĂĐŽŶĐůƵƐĆŽĚĂƚĂƌĞĨĂ͘
KƉƌŝŵĞŝƌŽĞƌƌŽŽĐŽƌƌĞƵĚĞǀŝĚŽăŽƌĚĞŶĂĕĆŽĚŽƐĐĂŵƉŽƐŶĂƚĞůĂĚĞĂŐĞŶĚĂŵĞŶƚŽ͕ŽŶĚĞĂĞƐĐŽůŚĂĚŽ
ƚŝƉŽĚĞĂŐĞŶĚĂŵĞŶƚŽ;ƚƌŝĂŐĞŵŽƵĐŽŶƐƵůƚĂͿĞŶĐŽŶƚƌĂǀĂͲƐĞŶĂƉŽƐŝĕĆŽƚƌġƐĞĞƐƐĂĞƐĐŽůŚĂĠ
ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƉĂƌĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĂƉƌſǆŝŵĂĂĕĆŽĚŽƵƐƵĄƌŝŽŶŽƉƌĞĞŶĐŚŝŵĞŶƚŽĚĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͘KƐƚƌġƐ
ƵƐƵĄƌŝŽƐƌĞĐůĂŵĂƌĂŵĚĞƐƐĂƐŝƚƵĂĕĆŽĚƵƌĂŶƚĞŽƚĞƐƚĞ͘
DĞŶƐĂŐĞŶƐĚĞĞƌƌŽƋƵĞŶĆŽĂƵǆŝůŝĂǀĂŵŽƵƐƵĄƌŝŽĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌĐŽŶĐĞƌƚĂƌŽƉƌŽďůĞŵĂǀŝǀĞŶĐŝĂŶĚŽĨŽŝŽ
ƐĞŐƵŶĚŽĞƌƌŽ͘ƐŵĞŶƐĂŐĞŶƐŶĆŽƐĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂǀĂŵĂŵŝŐĄǀĞůĞƉŽƐƐƵşĂŵŵƵŝƚĂŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽƚĠĐŶŝĐĂ
ŶĆŽƐĞŶĚŽĚĞĨĄĐŝůĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽĂŽƵƐƵĄƌŝŽ͘ƐƐĞĞƌƌŽŝŵƉĞĚŝƵƋƵĞŽƵƐƵĄƌŝŽŶĆŽƉƌŽƐƐĞŐƵŝƐƐĞŶĂ
ƚĂƌĞĨĂĞŵĞǆĞĐƵĕĆŽ͘
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WŽƌĨŝŵ͕ŶŽĐĂĚĂƐƚƌŽĚŽƐĚĂĚŽƐƉĞƐƐŽĂŝƐĚŽƉĂĐŝĞŶƚĞ͕ĂĨŝĐŚĂĚŽƉĂĐŝĞŶƚĞ͕ŽĂŐƌƵƉĂŵĞŶƚŽƐĞƉĂƌĂŶĚŽ
ĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĚĞĞŶĚĞƌĞĕŽĚŽĂĐŽŵƉĂŶŚĂŶƚĞŶĆŽĨŽŝŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂƋƵĞŽƵƐƵĄƌŝŽĐŽŶƐĞŐƵŝƐƐĞ
ĨŝŶĂůŝǌĂƌĐŽŵƐƵĐĞƐƐŽĞƐƐĂŵĞŶƐĂŐĞŵ͘
ƐƐĂƐŝƚƵĂĕĆŽĨŽŝŽďƐĞƌǀĂĚĂŶŽƐƚƌġƐƵƐƵĄƌŝŽƐŽƋƵĞƚŽƌŶĂĞƐƐĞĞƌƌŽŵƵŝƚŽŐƌĂǀĞĞŽĐŽŶĐĞƌƚŽĚĞǀĞƐĞƌ
ŝŵĞĚŝĂƚŽ͘ƐĚĞŵĂŝƐĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞƐĨŽƌĂŵďĞŵĞůŽŐŝĂĚĂƐƉĞůŽƐƵƐƵĄƌŝŽƐ͕ƋƵĞŐŽƐƚĂƌĂŵŵƵŝƚŽĚŽ
ƚĞŵƉŽĚĞƌĞƐƉŽƐƚĂĚĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚƵƌĂŶƚĞŽƵƐŽ͘

2. Heurísticas atendidas – Funcionalidade Incluir Agenda
ĞƐĐŽůŚĂĚĂĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞ͞/ŶĐůƵŝƌŐĞŶĚĂ͕͟ĨŽŝĚĂĚĂĚĞǀŝĚŽĂŽĨĂƚŽĚĞƐĞƌƵŵĂĚĂƐŵĂŝƐƵƚŝůŝǌĂĚĂƐ
ĚƵƌĂŶƚĞŽĚŝĂĂĚŝĂĚĂĞƋƵŝƉĞŵĠĚŝĐĂĚŽŚŽƐƉŝƚĂů,ĞůŝſƉŽůŝƐ͘ƐĞƋƵġŶĐŝĂĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƐĞƌĄ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂĂƚƌĂǀĠƐĚĂŝŵĂŐĞŵĚĂƚĞůĂĞƵŵĂƚĂďĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĚŽĂũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀĂĚĞĐĂĚĂƵŵĂĚĂƐ
ŚĞƵƌşƐƚŝĐĂƐƋƵĞĨŽƌĂŵĂƚĞŶĚŝĚĂƐĞƋƵĂŝƐŶĆŽĨŽƌĂŵĂƚĞŶĚŝĚĂƐ͘

Figura 1. Tela de Agendamento – Inicio.
Tabela 1. Heurísticas de Nielsen atendidas (Nielsen, 1993).
Heurística

Atendida?

Visibilidade do status do sistema

Sim

Compatibilidade do sistema com
o mundo real

Sim

Controle do usuário e liberdade

Sim

Consistência e padrões

Sim

Prevenção de erros

Não

Reconhecimento ao invés de
relembrança

Sim

Flexibilidade e eficiência de uso

Não

Estética e design minimalista

Sim



Justificativa
Através do caminho apresentado no início do bloco da
funcionalidade é possível o usuário saber aonde se encontra no
sistema.
Utilizam de linguagens habituais aos médicos, principais usuários
deste sistema.
O usuário pode abandonar ou prosseguir na tarefa a qualquer
momento.
O sistema utiliza de padrões para o projeto das telas mantendo
uma consistência para um fácil reconhecimento do usuário.
Essa tela em especial pode causar um pequena dúvida entre os
botões Buscar entre Data e Paciente.
Com a linguagem de fácil compreensão o usuário não necessita
de decorar o caminho de uma tarefa. Ele consegue reconhecer
utilizado de sua intuição e compreensão dos componentes de
interfaces utilizados.
O sistema não possui atalhos para aumentar a velocidade na
realização das tarefas, por enquanto.
Todo o bloco das funcionalidades foi projetado para manter o
menor número de informação possível de maneira clara ao
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usuário.
Ajudar os usuários a reconhecer,
diagnosticar e corrigir erros.

Sim

Mensagens de erros amigáveis ao usuário.

Help e documentação

Não

O sistema ainda não possui nenhum help e/ou documentação.



Figura 2. Tela de Pesquisa do Paciente
Tabela 2. Heurísticas de Nielsen atendidas (Nielsen, 1993).
Heurística

Atendida?

Justificativa
Através do caminho apresentado no início do bloco da
funcionalidade é possível o usuário saber aonde se encontra no
sistema.
Utilizam de linguagens habituais aos médicos, principais usuários
deste sistema.
O usuário pode abandonar ou prosseguir na tarefa a qualquer
momento.
O sistema utiliza de padrões para o projeto das telas mantendo
uma consistência para um fácil reconhecimento do usuário.
Linguagem de fácil compreensão para o usuário, facilitando o
reconhecimento da ação a ser tomada.
Com a linguagem de fácil compreensão o usuário não necessita
de decorar o caminho de uma tarefa. Ele consegue reconhecer
utilizado de sua intuição e compreensão dos componentes de
interfaces utilizados.
O sistema não possui atalhos para aumentar a velocidade na
realização das tarefas, por enquanto.
Todo o bloco das funcionalidades foi projetado para manter o
menor número de informação possível de maneira clara ao
usuário.

Visibilidade do status do sistema

Sim

Compatibilidade do sistema com
o mundo real

Sim

Controle do usuário e liberdade

Sim

Consistência e padrões

Sim

Prevenção de erros

Sim

Reconhecimento ao invés de
relembrança

Sim

Flexibilidade e eficiência de uso

Não

Estética e design minimalista

Sim

Ajudar os usuários a reconhecer,
diagnosticar e corrigir erros.

Sim

Mensagens de erros amigáveis ao usuário.

Help e documentação

Não

O sistema ainda não possui nenhum help e/ou documentação.
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Figura 3. Resultado da busca do paciente.
Tabela 3. Heurísticas de Nielsen atendidas (Nielsen, 1993)
Heurística

Atendida?

Justificativa
Através do caminho apresentado no início do bloco da
funcionalidade é possível o usuário saber aonde se encontra no
sistema.
Utilizam de linguagens habituais aos médicos, principais usuários
deste sistema.
O usuário pode abandonar ou prosseguir na tarefa a qualquer
momento.
O sistema utiliza de padrões para o projeto das telas mantendo
uma consistência para um fácil reconhecimento do usuário.
Linguagem de fácil compreensão para o usuário, facilitando o
reconhecimento da ação a ser tomada.
Com a linguagem de fácil compreensão o usuário não necessita
de decorar o caminho de uma tarefa. Ele consegue reconhecer
utilizado de sua intuição e compreensão dos componentes de
interfaces utilizados.
O sistema não possui atalhos para aumentar a velocidade na
realização das tarefas, por enquanto.
Todo o bloco das funcionalidades foi projetado para manter o
menor número de informação possível de maneira clara ao
usuário.

Visibilidade do status do sistema

Sim

Compatibilidade do sistema com
o mundo real

Sim

Controle do usuário e liberdade

Sim

Consistência e padrões

Sim

Prevenção de erros

Sim

Reconhecimento ao invés de
relembrança

Sim

Flexibilidade e eficiência de uso

Não

Estética e design minimalista

Sim

Ajudar os usuários a reconhecer,
diagnosticar e corrigir erros.

Sim

Mensagens de erros amigáveis ao usuário.

Help e documentação

Não

O sistema ainda não possui nenhum help e/ou documentação.
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Figura 4. Seleção da data da consulta ou triagem
Tabela 4. Heurísticas de Nielsen atendidas (Nielsen, 1993)
Heurística

Atendida?

Justificativa
Através do caminho apresentado no início do bloco da
funcionalidade é possível o usuário saber aonde se encontra no
sistema.
Utilizam de linguagens habituais aos médicos, principais usuários
deste sistema.
O usuário pode abandonar ou prosseguir na tarefa a qualquer
momento.
O sistema utiliza de padrões para o projeto das telas mantendo
uma consistência para um fácil reconhecimento do usuário.
Linguagem de fácil compreensão para o usuário, facilitando o
reconhecimento da ação a ser tomada.
Com a linguagem de fácil compreensão o usuário não necessita
de decorar o caminho de uma tarefa. Ele consegue reconhecer
utilizado de sua intuição e compreensão dos componentes de
interfaces utilizados.
O sistema não possui atalhos para aumentar a velocidade na
realização das tarefas, por enquanto.
Todo o bloco das funcionalidades foi projetado para manter o
menor número de informação possível de maneira clara ao
usuário.

Visibilidade do status do sistema

Sim

Compatibilidade do sistema com
o mundo real

Sim

Controle do usuário e liberdade

Sim

Consistência e padrões

Sim

Prevenção de erros

Sim

Reconhecimento ao invés de
relembrança

Sim

Flexibilidade e eficiência de uso

Não

Estética e design minimalista

Sim

Ajudar os usuários a reconhecer,
diagnosticar e corrigir erros.

Sim

Mensagens de erros amigáveis ao usuário.

Help e documentação

Não

O sistema ainda não possui nenhum help e/ou documentação.
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Figura 5. Exemplo de feedback positivo.

Figura 6. Exemplo de feedback negativo.





3. Considerações Finais
KƐƚĞƐƚĞƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂŵƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĂŽƐŝƐƚĞŵĂWWͲWDWd͘KƐƵƐƵĄƌŝŽƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂƌĂŵͲƐĞ
ĞŶƚƵƐŝĂƐŵĂĚŽƐĐŽŵĂŝŶƚĞƌĨĂĐĞĞƚĞŵƉŽĚĞƌĞƐƉŽƐƚĂĚŽƐŝƐƚĞŵĂ͕ƐĞŶĚŽŵƵŝƚŽƐĂƚŝƐĨĂƚſƌŝŽ͘KƐ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚĞŝŶƚĞƌĨĂĐĞĂĚŽƚĂĚŽƐƚĂŵďĠŵŶĆŽĚŝĨŝĐƵůƚĂƌĂŵĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚŽƐƵƐƵĄƌŝŽƐ͕ƋƵĞ
ĂƉƌĞĐŝĂƌĂŵŵƵŝƚŽĂŵĂŶĞŝƌĂĐŽŵŽĞƐƐĞĨŽŝĐŽŶƐƚƌƵşĚŽ͘



