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RESUMO 

 

 

Ferreira Marinho, Marianne. DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO PARA 

AUXILIO NA CONDUÇÃO DE PESQUISAS CLINICAS EM ONCOLOGIA. 93f. 

Dissertação – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica, 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2019.  

 

O gerenciamento e condução dos estudos clínicos envolvem diversas atividades 

rigorosamente observadas e seguidas, principalmente no que se refere à segurança 

e proteção dos sujeitos de pesquisa, às boas práticas clínicas e aos aspectos 

regulatórios. Os desvios de protocolo são comuns, destacados por diversos autores, 

e podem ser evitados. Com base nos problemas causados pelos desvios, foi 

desenvolvido neste estudo um aplicativo (app) para dispositivo móvel, por meio da 

ferramenta multiplataforma Delphi - RAD Studio XE 10.2. Este app permite 

armazenar de forma confidencial, informações de estudos clínicos bem como 

agendamento de procedimentos previstos para auxílio aos coordenadores de 

pesquisa clínica que atuam na área de oncologia, evitando ao máximo desvios de 

protocolo por falta ou esquecimento da realização de procedimentos. O app foi 

disponibilizado na plataforma Android via link enviado aos e-mails dos participantes 

da pesquisa, em dezembro de 2018. Para analisar os benefícios, utilidade, facilidade 

e qualidade do app, 97 participantes de todo o Brasil responderam testes de 

aplicabilidade e usabilidade pelo Google Forms. Os resultados indicaram alta 

aceitação do público alvo, considerando que 95,2% das pessoas consideraram o 

uso do aplicativo interessante em sua prática diária e respostas como “excelente 

iniciativa” foram comentados. Algumas indicações feitas pelos participantes, como 

por exemplo disponibilizar em lojas virtuais e em plataforma iOS, são muito úteis e 

serão consideradas em uma possível continuidade do projeto. Concluiu-se que o 

aplicativo poderá atender a uma necessidade ainda não atendida e pode ser de 

grande auxílio na coordenação de pesquisas clínicas nos serviços de oncologia de 

todo o país. 

 

Palavras Chave: tecnologia em saúde, aplicativo em saúde, pesquisa clínica; 

oncologia. 



ABSTRACT 

 

 

Ferreira Marinho, Marianne. APPLICATION DEVELOPMENT TO SUPPORT 

ONCOLOGY CLINICAL RESEARCH. 93f. Dissertação – Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Biomédica, Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná. Curitiba, 2019. 

 

The management and conduct of clinical studies involve a number of rigorously 

observed and followed activities, particularly regarding to the safety and protection of 

research subjects, good clinical practices and regulatory laws. Protocol deviations 

are common, highlighted by several authors, and can be avoided. Based on the 

problems caused by the variances, a mobile application (app) was created in this 

study, using the Delphi - RAD Studio XE 10.2 multiplatform tool. This app allows to 

store, in a confidential way, information about clinical studies, scheduled procedures 

and provided to aid the oncology clinical research coordinators, avoiding protocol 

deviations due to lack or forgetfulness of performing procedures. The app was made 

available on the Android platform from a link sent to the research subjects by e-mail 

in December 2018. To analyze the benefits, usefulness, ease and quality of the app, 

97 participants from all over Brazil answered applicability and usability testing by 

Google Forms. The results indicated a high acceptance of the target public, 

considering that 95.2% of the people considered the use of the application interesting 

in their daily practice and answers like "excellent initiative" were commented. Some 

indications made by the participants, such as available in virtual stores and iOS 

platform, are very useful and will be considered in a possible continuity of the project. 

It was concluded that the application may meets an unmet need and can be of great 

assistance in the coordination of clinical research in oncology services throughout all 

over the country. 

 

Key words: health technology, healthcare application, clinical research; oncology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O Brasil tem participado da condução de um número crescente de pesquisas 

clínicas voltadas para o desenvolvimento de novos fármacos e produtos 

investigacionais na área de oncologia, apoiado por diversas indústrias farmacêuticas 

a nível nacional e internacional (NISHIOKA, 2016).  

A pesquisa clínica em seres humanos no Brasil é regulamentada pela 

Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 466 de 12 de dezembro de 2012 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS), Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 9 de 

20 de fevereiro de 2013 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e 

segue o Documento das Américas de Boas Práticas Clínicas (IV CONFERÊNCIA 

PAN-AMERICANA PARA HARMONIZAÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO 

FARMACÊUTICA, 2005), que garantem a solidez científica e ética dos estudos 

clínicos. 

Segundo este documento, em um estudo clínico, devem ser estabelecidas 

diretrizes (protocolos) para garantir que os dados obtidos com a pesquisa sejam 

armazenados de forma adequada e que possam ser confirmados, 

independentemente de onde o estudo for realizado. Têm o objetivo de obter 

evidências quanto à eficácia e à segurança de produtos que, além de evidências não 

clínicas e dados sobre qualidade, devem apoiar seu registro por meio de uma 

autoridade regulatória. Os protocolos de pesquisa clínica submetidos e aprovados 

pelas instâncias do CNS como a Comissão Nacional de Ética em Pesquisas 

(CONEP), ANVISA e Comitê de Ética em Pesquisas (CEP) devem ser seguidos 

rigorosamente sob todos os aspectos, inclusive no que diz respeito aos 

procedimentos previstos dentro do agendamento planejado (BRASIL, 2012). 

O gerenciamento e condução dos estudos clínicos envolvem diversas 

atividades que devem ser rigorosamente observadas e seguidas, principalmente no 

que se refere à segurança e proteção dos pacientes participantes da pesquisa, às 

boas práticas clínicas e os aspectos regulatórios vigentes (LOUSANA, 2014). 

A tecnologia em saúde, por meio do desenvolvimento de softwares de 

aplicação, auxilia os profissionais de saúde contribuindo com a eficiência em suas 

atividades diárias com a praticidade da utilização em dispositivos móveis 

(BOUDREAUX, E. et al, 2014), o que justifica o desenvolvimento de um software 
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para auxiliar no controle de agendamento (CINTHO; MACHADO; MORO, 2016) dos 

procedimentos previstos em protocolo de pesquisa clínica, objetivo deste trabalho. 

Software, segundo Pressman (2016), é um conjunto de instruções (programas 

de computador) que, quando executadas, fornecem características, funções e 

desempenho desejados. É uma estrutura de dados que possibilitam aos programas 

manipular informações adequadamente. À medida que as plataformas móveis se 

tornam mais usuais, computacionalmente potentes e prontamente disponíveis, 

iniciou-se o desenvolvimento de aplicativos móveis de crescente complexidade 

alavancando a portabilidade que as plataformas móveis podem oferecer. Alguns 

desses novos aplicativos móveis são direcionados especificamente aos profissionais 

de saúde como ferramentas para melhorar e facilitar o atendimento ao paciente. 

Exemplos dessas plataformas móveis incluem computadores móveis, como 

smartphones, tablets ou outros computadores portáteis (FDA, 2015).  

O registro de dados dos participantes de um estudo clínico se dá por meio de 

um formulário chamado de Case Report Form, ou CRF. Apesar do formato em papel 

ainda ser disponibilizado, o meio mais utilizado atualmente é o eCRF (eletronic Case 

Report Form), um software que permite o registro de dados com as vantagens da 

tecnologia, diminuindo extravio ou perda de informações, otimizando espaço físico 

do centro, menos desperdício de papel, integração com outros sistemas 

informatizados da pesquisa clínica, segurança e acesso aos dados remotamente 

pelos profissionais autorizados (ROCHE, 2019).  

 

 

1.1  OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral: 

 

Desenvolver um aplicativo para dispositivo móvel, por meio da ferramenta 

Delphi - RAD Studio XE 10.2 em plataforma Android para auxílio na condução de 

pesquisas clínicas em oncologia. 
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1.1.2 Objetivos Específicos:  

 

• Realizar levantamento bibliográfico sobre pesquisa clínica no Brasil, 

desvios de protocolo e tecnologia da informação; 

• Avaliar o protótipo de software quanto à aplicabilidade e usabilidade e 

• Desenvolver um roteiro para utilização do aplicativo pelos participantes do 

estudo. 

 

 

1.2  JUSTIFICATIVA 

 

Uma das barreiras críticas que impõem limites ao desenvolvimento da 

pesquisa clínica no Brasil é a ausência de registros confiáveis de câncer (apenas 6% 

da população da América Latina é coberta por registros de câncer de base 

populacional), grupos de pesquisa cooperativa, falta de financiamento privado e 

informações muito limitadas fornecidas aos pacientes sobre ensaios clínicos, 

presentes na maioria dos países latino-americanos, que abrangem mais de 600 

milhões de pessoas (ERNANI e BARRIOS, 2018). 

Dentre os registros não confiáveis, um dos principais fatores que levam a 

desvios em estudos clínicos é o não cumprimento de procedimentos agendados 

previstos no protocolo. A falta de organização, número de profissionais atuantes 

adequados por estudo clínico e inclusão de grande número de pacientes, faz com 

que a prática se torne arriscada do ponto de vista de desvios de protocolo e 

inutilização dos dados pelo volume dos desvios (BARRIOS; WERUTSKY; 

MARTINEZ, 2015). Como diminuir ou eliminar desvios relacionados a não realização 

de procedimentos previstos no protocolo? 

O aplicativo proposto nesta pesquisa pode auxiliar no monitoramento da 

realização de procedimentos dos protocolos, permitindo ao usuário inserir 

informações úteis sobre os estudos de uma instituição e anexos, dados de pacientes 

de acordo com as boas práticas clínicas, agendamento de procedimentos com 

frequência, data e hora, diminuindo desvios de protocolo. 
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1.3  ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A dissertação está organizada em 7 Capítulos. O Capítulo 1 refere-se à 

introdução e objetivos. No Capítulo 2, apresenta-se a fundamentação teórica com 

abordagem da pesquisa clínica no Brasil e desvios de protocolo, uma breve 

explicação sobre engenharia clínica, engenharia de software e aplicativos mobile na 

área da saúde. O Capítulo 3 descreve a metodologia utilizada para desenvolvimento 

do software denominado “CRC Helper” e os questionários de aplicabilidade e 

usabilidade. No Capítulo 4, são apresentados os resultados do desenvolvimento do 

aplicativo, as telas do software e resultados dos questionários. A discussão exposta 

no Capítulo 5 aborda a opinião da autora do projeto com relação à percepção dos 

participantes da pesquisa com as considerações de possíveis trabalhos futuros. No 

penúltimo capítulo apresentam-se as conclusões do projeto, com um apanhado geral 

sobre a justificativa, planejamento, execução e avaliação do software produzido 

neste trabalho. As referências bibliográficas estão listadas, seguidas pelos anexos 

os quais contém todos os questionários, o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), roteiro e demais documentos usados no projeto na íntegra. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1  PESQUISA CLÍNICA NO BRASIL 

 

Ensaio clínico ou pesquisa clínica é uma pesquisa conduzida em seres 

humanos com o objetivo de descobrir ou confirmar os efeitos clínicos e/ou 

farmacológicos e/ou qualquer outro efeito farmacodinâmico do medicamento ou 

produto experimental e/ou identificar qualquer reação adversa ao medicamento 

experimental e/ou estudar a absorção, distribuição, metabolismo e excreção do 

medicamento experimental para verificar sua segurança e/ou eficácia (BRASIL, 

2013). 

A realização de estudos clínicos é relativamente nova no Brasil, se 

comparado à longa experiência nos Estados Unidos da América. Até o início de 

1990, os ensaios clínicos eram praticamente desconhecidos no país. A situação 

começou a mudar no final dos anos 90, quando os ensaios patrocinados por 

indústrias farmacêuticas começaram a surgir trazendo benefícios substanciais para 

o campo das ciências clínicas, que ficou para trás de outras áreas, como a pesquisa 

básica (MANO e PARIKH, 2012). Esse processo acelerou-se dramaticamente na 

última década, ao ponto de, há alguns anos, o Brasil ocupar o 19º lugar em ensaios 

clínicos globais biofarmacêuticos. A taxa média anual de crescimento relativo tem 

sido em torno de 16% (THIERS; SINSKEY; BERNDT, 2018). Poucos ensaios 

clínicos estão atualmente abertos e recrutam pacientes com câncer no Brasil, 

contrastando significativamente com países com tradição em pesquisa clínica, tal 

como os Estados Unidos da América (MANO e PARIKH, 2012). 

Desde o ano de 1996, com a publicação da Resolução da Diretoria 

Colegiada nº 196/96 do CNS, atualmente revogada pela Resolução nº 466/12 

(BRASIL, 2012), o Brasil passou a ser regulado de forma efetiva (NISHIOKA, 2016) 

e tem participado da condução de um número crescente de Pesquisas Clínicas 

voltadas para o desenvolvimento de novos fármacos (LOUSANA, 2014), 

especialmente na área de oncologia, com interesse não só da classe médica, bem 

como de outros profissionais da saúde que podem atuar na área. Todas as 

instituições de referência na área de saúde no Brasil e no mundo possuem um 

centro de pesquisa e conduzem estudos com o objetivo de comprovar a segurança e 

eficácia de diferentes produtos (INVITARE, 2016).  
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Centro de Pesquisa Clínica ou Centro de Ensaios Clínicos, segundo a RDC 

nº 9 de 2013 (BRASIL, 2013), é uma organização pública ou privada, legitimamente 

constituída, devidamente registrada no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde (CNES), na qual são realizados ensaios clínicos. Deve possuir instalações 

adequadas à condução de um protocolo, no tocante à estrutura física, 

equipamentos, instrumentos e recursos humanos. Devem ser também condizentes à 

população do ensaio clínico, a exemplo de idosos, crianças, pessoas com 

necessidades especiais, entre outros. A direção da instituição deve ser notificada 

sobre a condução do ensaio clínico.  

Muitos centros se especializaram estão totalmente qualificados para 

conduzir testes complexos com infraestrutura adequada. Investigadores e 

profissionais de apoio à pesquisa estão disseminando mais seus conhecimentos 

pelo país. Os recursos de ensaios clínicos patrocinados representam uma fonte 

adicional de renda para muitas instituições e resultam em muitos empregos diretos e 

indiretos (ARAI, R. et al, 2010). 

Em contraste com os Estados Unidos, onde a taxa geral de mortalidade por 

câncer diminuiu em 13% de 2004 a 2013 (HOWLADER, et al, 2016), a mortalidade 

por câncer ainda está aumentando na maioria das regiões do Brasil. Explicações 

plausíveis para este aumento incluem más estratégias de prevenção, diagnóstico 

tardio, falta de acesso ao diagnóstico e tratamento ideais. Nesse cenário complexo, 

abordar a situação atual da pesquisa clínica em câncer no Brasil representa um 

desafio (ERNANI e BARRIOS, 2018). 

  O gerenciamento e condução dos estudos clínicos envolve uma 

complexidade de atividades que devem ser rigorosamente observadas e seguidas, 

principalmente no que se refere à segurança e proteção aos participantes da 

pesquisa, às boas práticas clínicas (BPC) e aos aspectos regulatórios (DAINESI e 

NUNES, 2007). Tal gerenciamento pode se dar pelo investigador, que é o 

profissional médico responsável pela condução de um ensaio clínico no local em que 

o mesmo é conduzido. Se o estudo for conduzido por um grupo de profissionais, o 

investigador é o líder do grupo e será chamado de investigador principal (IP) 

(BRASIL, 2013). Os outros componentes do grupo podem ser médicos delegados 

pelo IP (também chamados de sub-investigadores), outros profissionais de saúde 

(farmacêuticos, enfermeiros, fisioterapeutas, biólogos, biomédicos, nutricionistas, 

etc.) e equipe administrativa, que podem atuar tanto na condução de procedimentos 
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do estudo (exclusivo aos profissionais de saúde, de acordo com sua formação) 

quanto na coordenação dos estudos clínicos e processos regulatórios. 

As indústrias farmacêuticas incentivam os estudos clínicos no Brasil e 

geralmente são as patrocinadoras da pesquisa, ou seja, são responsáveis por 

iniciar, administrar, controlar e/ou financiar um estudo clínico (BRASIL, 2013), 

preparando suas equipes para a condução dos mesmos, garantindo a confiabilidade 

e cumprimento dos padrões previstos pela BPC (LOUSANA, 2014). A 

regulamentação brasileira sobre a pesquisa clínica (conjunto de resoluções do CNS) 

sob o foco bioético é avançada, podendo ser considerada de igualdade com as dos 

países mais desenvolvidos (NISHIOKA, 2016), o que torna essencial a gestão 

eficiente e profissional deste setor da área de saúde. Deve contar com estrutura 

física e equipe específica capazes de conduzir com ética, seriedade e 

profissionalismo todos os protocolos clínicos propostos, gerando e otimizando o 

conhecimento de ponta e recursos financeiros, de acordo com as regulamentações 

vigentes. 

Tendo em vista a complexidade de atividades desenvolvidas em um centro de 

pesquisas clínicas em oncologia, deve-se levar em consideração a segurança e 

proteção ao participante da pesquisa, as BPC e as resoluções nacionais e 

internacionais vigentes (DAINESI e NUNES, 2007).  

O protocolo de estudo é um dos documentos essenciais na pesquisa clínica 

e, muitas vezes, as diretrizes de tratamento padrão, também são conhecidas como 

“protocolo”. Em ambos os casos, estes são desenvolvidos após a devida 

consideração da prática baseada em evidências e representam o melhor método de 

uso de regimes terapêuticos. A diretriz para BPC do Conselho Internacional de 

Harmonização define o protocolo como: “Um documento que descreve o(s) 

objetivo(s), projeto, metodologia, considerações estatísticas e organização de um 

estudo”. “Provê também o contexto e a fundamentação de um ensaio clínico” 

(BRASIL, 2013). O protocolo dá o histórico e a justificativa do estudo ou podem ser 

fornecidos em outros documentos referenciados pelo protocolo. É o documento que 

a equipe de pesquisa deve seguir com rigor para condução de um estudo clínico. Os 

protocolos de avaliação são revisados e aprovados pelas autoridades reguladoras e 

pelo CEP local da Instituição antes de serem implementados. 
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2.1.1 Desvios de Protocolo 

 

Desvio de protocolo de ensaio clínico é qualquer não cumprimento dos 

procedimentos ou requisitos definidos na versão do protocolo de ensaio clínico 

aprovada, sem implicações maiores na integridade do ensaio, na qualidade dos 

dados ou nos direitos e segurança dos participantes do ensaio clínico (BRASIL, 

2013). Pode ser usado para se referir a qualquer atividade não planejada e de não 

conformidade de protocolo. Por exemplo, situações em que o investigador não 

realizou testes ou exames, conforme exigido pelo documento ou falhas por parte dos 

participantes do estudo em completar as visitas agendadas (FDA, 2016). 

Desvios do protocolo são comuns e foram observados tanto no manejo 

rotineiro (SALERNO; WREENN; SLOVIS, 2011) quanto na pesquisa, em diferentes 

frequências. Esses desvios em um estudo podem ser devido ao assunto, ao 

patrocinador ou à equipe de investigação. Alguns dos desvios poderiam ser evitados 

por aconselhamento adequado dos participantes, enquanto alguns não são evitáveis 

(BARRIOS; WERUTSKY; MARTINEZ, 2015). Desvios causados por pessoal de 

investigação ocorrem frequentemente e são principalmente relacionados ao 

treinamento deficiente da equipe e ao volume da demanda de trabalho atribuído a 

eles (GHOII, R. et al, 2016). 

Muitos trabalhos foram dedicados à identificação de causas de desvios de 

protocolo. A globalização da pesquisa clínica levou a diferenças na qualidade dos 

dados provenientes de diferentes países e isso tem implicações globais na 

descoberta e desenvolvimento de novas drogas (GLICKMAN, et al, 2009). A 

economia no desenvolvimento de medicamentos exige o recrutamento rápido e 

pressa na conclusão dos estudos, o que poderia causar também desvios de 

protocolo. Adicionalmente, a necessidade de publicação, expectativas não razoáveis 

e ganância, foram identificadas como outras causas (AL-MARZOUKI, 2016). 

É aceito que os desvios variam em incidência e impacto. A menor divergência 

de um protocolo de estudo clínico aprovado é classificada como um desvio, 

enquanto a que divergência mais grave que afeta a qualidade dos dados ou a 

segurança de um ou mais indivíduos é classificada como uma violação do protocolo 

(BHATT, 2012). Os desvios são classificados como não conformidade, má conduta 

ou fraude. Uma única instância de um desvio pode ser classificada como um 
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descumprimento de protocolo, enquanto não conformidades repetidas e sistemáticas 

são consideradas má conduta (BHATT, 2012). 

 

2.1.2 Procedimentos Utilizados em Estudos Clínicos em Oncologia 

 

Dentre os protocolos de estudos clínicos em oncologia, observa-se a 

exigência da realização de procedimentos pré-definidos para a condução de um 

ensaio clínico. Estes procedimentos são solicitados de acordo com as características 

de cada neoplasia, de acordo com a classe farmacológica das medicações em 

estudo e de acordo com o procedimento a ser realizado. 

Em um levantamento de mais de 40 estudos clínicos, realizados de 2010 a 

2014, em oncologia, foram observados alguns procedimentos em comum, tais como:  

análises clínicas (painel hematológico, bioquímico, marcadores tumorais), exames 

de imagem (ecografias, tomografias, raios X, ressonância magnética, PET-CT - 

tomografia computadorizada por emissão de pósitrons, cintilografias), exames 

cardiológicos (eletrocardiograma), biópsias tumorais e líquidas, aplicação de 

questionários de qualidade de vida, entre outros (GHOII, et al, 2016). 

Todos os procedimentos devem seguir rigorosamente as datas previstas no 

protocolo, caso contrário evidencia-se um desvio de protocolo. 

Os procedimentos realizados na data prevista correta, de acordo com o 

protocolo, garantem que todos os participantes tenham o mesmo perfil clínico 

mapeado e que o resultado final do estudo seja o mais fidedigno possível (AL-

MARZOUKI, 2016). 

 

 

2.2  TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO 

 

A tecnologia da informação (TI) pode ser definida como tecnologia que influi 

na arquitetura do conhecimento (suporte, formato, conteúdo e tipo) e que envolve 

computadores, telecomunicação e sistemas de software. Ajudam a organização, 

transmissão, armazenamento e utilização de dados, informações ou conhecimentos 

(MIRANDA, 2004). 

A TI engloba tudo o que diz respeito a equipamentos (hardware), programas 

(software), comunicação de dados, tecnologias relativas ao planejamento de 



26 
 

informática, ao desenvolvimento de sistemas e ao suporte ao software e hardware 

(GUEDERT, 2006). Refere-se, de modo geral, a coleção de recursos de informação 

de uma organização, seus usuários e a gerência que os supervisiona, inclusive a 

infraestrutura de TI e todos os outros sistemas de informação em uma organização 

(TURBAN, 2013). 

Aliando a Engenharia Clínica à TI, em uma instituição que tem como objetivo 

principal a promoção da saúde, tem-se a tendência de um crescimento a nível 

estrutural de tecnologias, para que os dados se tornem informações uteis que 

auxiliem nas tomadas de decisões e não sejam apenas mais um número qualquer 

(PICCININI, 2016).  

 

2.2.1 Engenharia Clínica 

 

A Engenharia Clínica faz parte da formação em Engenharia Biomédica e o 

profissional que exerce essa função é importante dentro dos hospitais e instituições 

de saúde (SENSORWEB, 2015). 

A definição de engenharia clínica pode ser compreendida por meio da função 

que o profissional exerce. O engenheiro clínico é aquele profissional que aplica e 

desenvolve os conhecimentos de engenharia e práticas gerenciais às tecnologias de 

saúde, para proporcionar uma melhoria nos cuidados dispensados ao paciente 

(ENGENEERING, 1992). É o responsável pelo planejamento, definição e execução 

de políticas e programas em toda a gestão da tecnologia da saúde, incluindo 

gerenciamento de risco, melhorias na qualidade, atendimento à demanda de 

pacientes e otimização da produtividade de todos os funcionários. As questões 

financeiras também são atribuições para o profissional. Engenheiros Clínicos podem 

tornar um hospital menos custoso e muito mais eficiente (SENSORWEB, 2015). 

A Associação Americana de Hospitais (AHA) tem como interpretação a 

definição de engenheiro clínico como a pessoa que adapta, mantém e melhora o uso 

seguro dos equipamentos e instrumentos de um hospital (ENDERLE, et al, 2000). O 

Colégio Americano de Engenharia Clínica (ACCE) interpreta e define o engenheiro 

clínico como o profissional que auxilia o tratamento do paciente aplicando suas 

habilidades em engenharia e gerenciamento nas tecnologias aplicadas na saúde 

(ENDERLE, J. et al, 2000). 
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A engenharia clínica atua em várias áreas de um estabelecimento de saúde. 

Dentre todas as características importantes, é necessário que o engenheiro clínico 

tenha a capacidade de interagir com pessoas de diversas áreas, sendo 

comunicativo, simpático, seguro e que se relacione bem com as pessoas, exigindo 

que o engenheiro clínico possua habilidades além do seu conhecimento técnico 

prévio (GUEBERT, 2006). A Figura 1 aborda esta interatividade. É possível deduzir 

que a interação entre a Engenharia Clínica e os pacientes exige, de forma direta, 

eficiência e segurança, já que a vida desses pacientes está diretamente relacionada, 

dentre outros aspectos, com o bom funcionamento de equipamentos e tecnologias 

utilizados no decorrer de seu tratamento (FERNANDES, A. et al, 2017). 

 

 

 

 

Figura 1: Áreas de abrangência de um engenheiro clínico. 

Fonte: BRONZINO, 1992. 

 

2.2.2 Engenharia de Software 

 

A engenharia de software é uma área da engenharia da computação que se 

preocupa com todos os aspectos da produção de software, desde os estágios 

iniciais da especificação do sistema até a manutenção do sistema após sua 

utilização (SOMMERVILLE, 2011). 
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Visando melhorar a qualidade dos produtos de software e aumentar a 

produtividade no processo de desenvolvimento, surgiu a Engenharia de Software 

que trata de aspectos relacionados ao estabelecimento de processos, métodos, 

técnicas, ferramentas e ambientes de suporte ao desenvolvimento de software 

(FALBO, 2005). 

É a área na qual são construídos os modelos que explicam as 

características ou o comportamento de um software. Na construção do software, os 

modelos podem ser usados na identificação de características e funcionalidades que 

o software precisa (análise de requisitos) e o planejamento de sua construção. Os 

requisitos de software constituem um conjunto de ações que deverão existir no 

sistema. Em funções que serão desempenhadas pelo software, não 

necessariamente possuirão características diretamente ligadas a esses conjuntos de 

requisitos (OLIVEIRA, 2014). 

A abordagem sistemática usada na engenharia de software é, às vezes, 

chamada de processo de software. Um processo de software é uma sequência de 

atividades que leva à produção de um produto de software (SOMMERVILLE, 2011).  

Existem quatro atividades fundamentais, segundo Somerville (2011), que 

são comuns a todos os processos de software. Essas atividades são: 

• Especificação de software, na qual clientes e engenheiros definem o 

software que deve ser produzido e as restrições à sua operação; 

• Desenvolvimento de software, onde o software é projetado e programado; 

• Validação de software, onde o software é verificado para garantir que é o 

que o cliente deseja e 

• Evolução do software, onde o software é modificado para refletir as 

mudanças nos requisitos do cliente e do mercado. 

 

A engenharia de software, portanto, é uma abordagem sistemática para a 

produção de software que leva em consideração questões práticas de custo, 

cronograma e confiabilidade, bem como as necessidades dos clientes e produtores 

de software. Como e quando esta abordagem sistemática será realmente 

implementada em uma instituição, dependerá dramaticamente da organização que 

desenvolve o software, o tipo de software e as pessoas envolvidas no processo de 

desenvolvimento (SOMMERVILLE, 2011). 
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2.2.3 Testes de Software 

 

Na Engenharia de Software, o teste de software consiste no estabelecimento 

e uso de sólidos princípios para que se possa obter economicamente um software 

que seja confiável e que funcione eficientemente.  

Destina-se a mostrar, por meio de avaliações, o que um programa faz e o que 

se pretende fazer, descobrindo defeitos do programa antes mesmo de ser colocado 

em uso. Quando um software é testado, executa-se um programa usando dados 

fictícios. É verificado, por meio do teste de software, resultados em busca de erros, 

anomalias ou informações sobre atributos não funcionais do programa (PRESSMAN, 

2016). 

O processo de teste de software tem dois objetivos distintos, segundo 

Pressman (2016). O primeiro objetivo é demonstrar ao desenvolvedor e ao cliente 

que o software atende aos seus requisitos. Para software personalizado, deve haver 

pelo menos um teste para cada requisito no documento de requisitos. Para produtos 

de software genéricos, deve haver testes para todos os recursos do sistema, além 

de combinações desses recursos, que serão incorporados na versão do produto. O 

segundo objetivo, é descobrir situações em que o comportamento do software é 

incorreto, indesejável ou não está de acordo com sua especificação. Estas são 

consequências de defeitos de software. O teste de defeitos está relacionado com a 

erradicação de comportamentos indesejáveis do sistema, como falhas do sistema, 

interações indesejadas com outros sistemas, cálculos incorretos e corrupção de 

dados. 

O nível de qualidade dos testes de um software é um fator importante para 

definir a qualidade do produto final que depende do processo de desenvolvimento 

desse software (RIOS e FILHO, 2013). Os objetivos de um teste, segundo 

Sommerville (2011), no início de cada fase do projeto é validar os requisitos e 

definições da fase anterior garantindo que o produto solicitado e desenvolvido será o 

mesmo. Também é necessário verificar se não possuem erros de lógica, de 

entendimento de requisitos, de código de interface em todas as fases do 

desenvolvimento do software. Identificar e corrigir erros, depurando minuciosamente, 

quanto antes descobertos e arrumados menor será o custo do projeto. 
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2.2.4 Aplicativos Mobile na Área da Saúde 

 

Com o avanço tecnológico das últimas décadas, as áreas de trabalho, 

incluindo o setor da saúde, iniciaram a introdução de tecnologias digitais facilitando 

e modernizando suas atividades. Computadores, notebooks e smartphones foram 

implementados no ambiente de trabalho e deixaram de ser elementos de 

comodidade e tornaram-se produtos e bens de consumo necessários à prática 

diária. 

O desenvolvimento e elaboração pela indústria digital de programas e 

aplicativos mobile para auxiliar no dia-a-dia de profissionais da saúde está se 

tornando uma crescente, principalmente para a equipe multiprofissional. Em uma 

busca, os artigos pesquisados apresentaram o uso de metodologias diferenciadas, 

principalmente no quesito de desenvolvimento de software e linguagem utilizada. Em 

geral, esses softwares simplificavam a demanda de acompanhamento de pacientes 

por gravarem informações úteis como sinais vitais, peso e altura, auxiliavam a 

tomada de decisão médica e conduta por meio de algoritmos pré-estabelecidos e 

softwares desenvolvidos para pacientes para auxílio na fila de espera de hospitais e 

unidades de saúde.  

Foi realizado um estudo descritivo sobre o desenvolvimento de um software 

em saúde com utilização da ferramenta Dreamweaver e linguagem Hypertext 

Preprocessor com banco de dados de gerenciamento MySQL. Utilizaram-se como 

referenciais a Escala de Braden, as classificações das úlceras por pressão, segundo 

o National Pressure Ulcer Advisory Panel e vinte e duas condutas assistenciais de 

enfermagem preventivas dessas lesões, identificadas na rotina assistencial na 

unidade de terapia intensiva do estudo (SILVA, 2016).  

Outro estudo, desenvolvido por duas profissionais de enfermagem e dois 

analistas de sistemas, apresentou a criação de um software com as etapas do 

Processo de Enfermagem para unidades de terapia intensiva de adultos, com 

linguagem C#, com suporte técnico da Microsoft (MARTINS, 2016). 

Foi desenvolvido também um aplicativo multiplataforma para dispositivos 

móveis, aplicado a uma unidade de pronto atendimento pediátrico em um hospital de 

Curitiba que informa o tempo estimado de espera para uma consulta e quantas 

crianças aguardam o atendimento no local. O aplicativo foi desenvolvido em sete 

etapas de projeto para utilização em smartphones com sistemas operacionais 
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Android e IOS, por meio das linguagens de programação HTML5, SQL, PHP, 

JavaScript e Cascading Style Sheets (CSS3) (SOUZA e SATO, 2016).  

Em uma busca ativa nas lojas virtuais Play Store (Android) e App Store (iOS) 

realizada pela autora em dezembro de 2018, com as palavras-chave “pesquisa 

clínica”, “estudo clínico” e “clinical research”, aplicativos institucionais com 

plataformas de busca, informações, recrutamento, encaminhamento e ajuda à 

pacientes foram encontrados e estão disponíveis de forma gratuita. 

 

2.2.5 Desenvolvimento de Aplicativos no Delphi 

 

Quando um aplicativo é desenvolvido para um público alvo, não se tem 

controle sobre quais dispositivos ele utiliza, tornando-se aparente a necessidade de 

muitas empresas criarem um aplicativo multiplataforma, que funcione corretamente 

nas diversas plataformas existentes (Android, iOS, Windows, Linux, etc.) (NUNES, 

2013). 

Apesar das três plataformas mais utilizadas apresentarem de formas similares 

a interface gráfica do usuário em multitouch (modo de interação em tela com os 

dedos), há diferenças na maneira de navegar em aplicativos e páginas, nas 

convenções para exibir os dados, no modo de chamar e mostrar os menus e 

também na abordagem de toques (PETZOLD, 2016), fazendo com que os usuários 

normalmente se adaptem a um modelo específico de interação e usabilidade.  

No Brasil, em uma pesquisa realizada em agosto de 2017, foi demonstrada 

uma predominância entre as plataformas Android e iOS como as mais usadas por 

usuários de smartphones. Das compras destes dispositivos, 79,56% foram por 

smartphones com plataforma Android, 19,24% com plataforma iOS. Windows e 

Linux somados, não demonstraram nem 2% do mercado (SOUZA, 2017). 

 Desenvolver um aplicativo para as diversas plataformas, com o intuito de 

atender a maioria dos dispositivos, requer retrabalho, pois é grande a diversidade de 

plataformas e linguagens utilizadas no desenvolvimento de aplicações nativas 

(NUNES, 2013). Para um aplicativo ser multiplataforma, significa que o mesmo 

funcionará em diferentes dispositivos com seus respectivos sistemas operacionais 

(FERREIRA, 2012) utilizando-se de um único código fonte.  
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A opção por criar um aplicativo multiplataforma baseia-se em não ter a 

necessidade de reescrever o mesmo código para cada plataforma, tornando maior o 

foco nas regras de negócio da aplicação (RIBEIRO, 2012).  

 

Algumas vantagens do desenvolvimento móvel multiplataforma são (CYGNIS 

MEDIA, 2013):  

 

• Maior alcance de consumidores;  

• Um código para muitas plataformas;  

• Facilidade de desenvolvimento e  

• Redução no custo do desenvolvimento.  

 

Também podem ser listadas algumas desvantagens, tais como (CYGNIS 

MEDIA, 2013):  

 

• Possíveis particularidades em relação à interface de usuário para cada 

plataforma;  

• Dificuldade no uso de recursos nativos de cada plataforma;  

• Dificuldade para atingir desempenho semelhante entre plataformas e 

• Perda da flexibilidade para cada plataforma.  

 

Um dos programas utilizados para desenvolver um aplicativo multiplataforma é 

o Integrated Development Environment (IDE) Delphi, que é uma ferramenta de 

desenvolvimento de softwares móveis que auxiliam desenvolvedores em um 

ambiente de programação voltado à construção de aplicações para o sistema 

operacional Windows e permite, por meio do desenvolvimento de um único código 

fonte, gerar simultaneamente, programas nas plataformas Windows (32-bit e 64-bit), 

Android, OSX e iOS (EMBARCADERO, 2018). Está incluso no Rapid Application 

Development  (RAD) Embarcadero RAD Studio XE e é uma das formas mais rápidas 

de desenvolver aplicativos nativos com serviços em nuvem flexíveis e ampla 

conectividade, mantendo a aparência e o comportamento característico da 

plataforma selecionada (GLOWAKI, 2017). A Figura 2 ilustra o ambiente de 
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desenvolvimento Delphi no Embarcadero RAD Studio XE, com linguagem Object 

Pascal ao centro. 

      

 

Figura 2: Ambiente de Desenvolvimento Delphi 10.2. 

Fonte: Autoria Própria. 

 

O IDE Delphi aumenta a produtividade dos desenvolvedores com um RAD 

cinco vezes mais rápido e é compatível com todos os recursos disponíveis nos 

dispositivos das plataformas mais utilizadas. Possui conectividade universal a banco 

de dados (EMBARCADERO, 2018), sendo esta forma uma maneira vantajosa de se 

desenvolver e criar projetos nativos, já que a ferramenta adapta o código de 

programação para o sistema em que se deseja criar o aplicativo, seja ele Windows, 

Android, iOS, Linux, entre outros. É possível compartilhar o código entre os projetos 

criados dentro do RAD Studio XE, pois suporta três grandes bibliotecas 

intercambiáveis: FireMonkey (FMX), Run-time Library (RTL) e Visual Component 

Library (VCL), conforme Tabela 1. 
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Tabela 1: Bibliotecas que suportam as diversas plataformas de destino no RAD Studio XE. 

 

 

Fonte: EMBARCADERO, 2018. 

 

 Um app desenvolvido no Delphi contém uma ou mais páginas e os elementos 

visuais podem ocupar a tela inteira ou parte dela (GOMES; KAWAMURA; SCALCO, 

2014). Os formatos de navegação (layout) disponíveis estão ilustrados na Figura 3 e 

se diferenciam pela disposição do conteúdo na tela do usuário como menus, listas, 

botões, guias e se a navegação será feita por toque e/ou deslize horizontal ou 

vertical do dedo sobre a tela. Os layouts de navegação disponibilizados pelo sistema 

são, segundo Embarcadero (2018): 

 

• Blank Application: cria um aplicativo vazio para vários dispositivos; 

• 3D Application: cria um aplicativo 3D para vários dispositivos FMX em branco; 

• Header/Footer: consiste em um cabeçalho/barra de ferramentas e um rodapé/ 

barra de ferramentas. Este modelo serve como um bom ponto de partida para 

o aplicativo para vários dispositivos; 

• Header/Footer with Navigation: consiste em um cabeçalho/barra de 

ferramentas e rodapé/barra de ferramentas com um TabControl com dois 

TabItems para navegação. Podem-se adicionar facilmente mais guias ao 

aplicativo; 

• Master-Detail: contém um TabControl com dois TabItems, otimizados para um 

dispositivo de telefone. A primeira guia exibe os dados na lista principal e a 

segunda guia exibe as informações detalhadas. O componente ListView 

fornece várias opções de estilo por meio da propriedade ItemAppearance e foi 

vinculado a dados de amostra; 

• Tabbed: consiste em um cabeçalho/barra de ferramentas e um TabControl 

com quatro TabItems. Podem-se adicionar facilmente mais guias ao 

aplicativo; 
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• Tabbed with Navigation: consiste em um cabeçalho/barra de ferramentas e 

um TabControl com quatro TabItems. O primeiro TabItem contém um 

TabControl aninhado, que por sua vez contém dois TabItems filhos. 

 

 

Figura 3: Formatos de navegação entre páginas do Delphi. 

Fonte: EMBARCADERO, 2018. 

 

 Durante a programação, a ferramenta Delphi tem como vantagem, a 

visualização de mudanças de design e de comportamento do aplicativo em 

diferentes dispositivos no próprio computador, sem a necessidade de executar o 

programa em um aparelho específico e sem criar visualizações adicionais. É 

possível escrever os programas com a linguagem C++ e Object Pascal (ramificação 

da antiga linguagem Pascal orientada a objetos, também chamada de “Linguagem 

Delphi”) (EMBARCADERO, 2018), conforme figura 4. 

 

 

Figura 4: Parte do código fonte desenvolvido nas linguagens Delphi (A) e C++(B). 

Fonte: (EMBARCADERO, 2018). 
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3 METODOLOGIA 

 

 

3.1  DESENVOLVIMENTO DO APLICATIVO 

 

Este projeto foi aprovado pelo CEP-UTFPR (Comitê de Ética e Pesquisa 

envolvendo seres humanos), tendo como CAAE nº 80476317.0.0000.5547 e número 

de aprovação 2.533.725 (Anexo A). 

O Clinical Research Coordinator Helper (CRC Helper ou Aplicativo de Auxílio 

aos Coordenadores de Pesquisa Clínica) foi criado pensando em solucionar 

problemas de desvios de protocolo por falta ou realização de procedimentos 

previstos em datas incorretas, embasado no conhecimento científico em pesquisas 

clínicas em oncologia, nos dados utilizados em pesquisas clínicas nesta área 

terapêutica e no desenvolvimento de aplicativo mobile sendo dividido em fases: 

 

• Revisão bibliográfica; 

• Revisão e coleta de dados utilizados nos estudos clínicos; 

• Desenvolvimento do software de aplicação; 

• Envio aos profissionais de saúde que atuam na coordenação de 

estudos clínicos em oncologia no Brasil, a proposta de participação da 

pesquisa; 

• Aplicação de Questionário 1 de aplicabilidade de software na área 

proposta aos profissionais de saúde que atuam na coordenação de estudos 

clínicos em oncologia no Brasil que aceitaram participar da pesquisa; 

• Envio e avaliação do protótipo do software de aplicação em modo 

experimental para os profissionais de saúde que atuam na coordenação de 

estudos clínicos em oncologia no Brasil, aos profissionais que aceitaram 

participar da pesquisa e 

• Aplicação de Questionário 2 de usabilidade do software de aplicação 

para os profissionais que aceitaram participar da pesquisa e testaram o 

software em modo experimental. 
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3.1.1 Desenvolvimento do aplicativo no RAD Studio XE 10.2 Delphi 

 

O aplicativo CRC Helper foi elaborado na plataforma de desenvolvimento 

rápido Embarcadero RAD Studio XE versão 10.2, em Windows 10, com a extensão 

Delphi. Foi habilitado para celulares com funcionamento na plataforma Android, 

escolhida por ser a mais utilizada pelos usuários brasileiros de uma forma geral 

(SOUZA, 2017) e por não necessitar de um computador MAC (Macintosh) para o 

desenvolvimento do app. Por meio da linguagem Object Pascal e biblioteca de 

componentes FMX, que possibilita o desenvolvimento da interface de usuários em 

app multiplataforma, foram definidos e estruturados os layouts e as páginas de 

classe responsáveis pelos comandos de ação. 

 A interface completa possui o formato de navegação de layout Master-

Detail, constituído de TForms. Um TForm representa uma janela de aplicativo 

padrão (formulário) que pode representar a janela principal do aplicativo e caixas de 

diálogo, dentre outros. Os formulários do software contém objetos como Tbutton 

(botões), TcheckBox (caixas de seleção e edição de dados) e TComboBox (caixa de 

seleção com rolamento). O TForm principal ativa TForms secundários que são 

denominados no aplicativo como: Início, Atendimento, Estudos Clínicos, Pacientes, 

Procedimentos, Usuários e Instituições. Cada um destes TForms secundários tem 

uma estrutura própria de design contendo todos os componentes necessários para 

caracterizar as peculiaridades de cada página. Associado a cada página, cada um 

deles possuem os Codes, que são os códigos que contém os algoritmos em Object 

Pascal para suas respectivas funcionalidades. A visualização pelo desenvolvedor é 

otimizada pela capacidade do RAD Studio XE mostrar simultaneamente a página 

criada em código e em modo visualização (como será visto pelo usuário) 

demonstrados nas Figuras 5 e 6. 

O aplicativo não possui conteúdo informativo pré-estabelecido. Os dados são 

inseridos pelos próprios usuários de acordo com os dados de sua instituição, 

estudos, pacientes, procedimentos e agendamentos. Para o teste de usabilidade 

foram adicionadas informações fictícias de um centro de pesquisa com 01(um) 

estudo para câncer de pulmão e 01(um) estudo para câncer de mama, sendo que 

cada um destes possuía um paciente fictício cadastrado, bem como procedimentos 

atrelados a eles, também fictícios, para melhor visualização do funcionamento do 
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software. Os anexos inseridos no sistema contém conteúdo informativo conforme 

Figura 7, para melhor entendimento da sua funcionalidade. 

 

 

Figura 5: Página TForm secundário da aba Atendimento em código Object Pascal. 

Fonte: Autoria Própria. 

 

 

 

Figura 6: Página TForm secundário da aba Atendimento em modo de pré-visualização. 

Fonte: Autoria Própria. 
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Figura 7: Documento inserido na aba Anexos de um Estudo Clínico para representar a 

funcionalidade da aba. 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Durante a compilação do aplicativo até sua versão para teste, foram apuradas 

mais de 7.000 linhas de códigos. O tamanho original do aplicativo em modo 

experimental para download ficou em 52MB (megabytes). 

 

 

3.2 VALIDAÇÃO DO APLICATIVO 

 

Após o desenvolvimento do aplicativo, os testes do software se iniciaram pelo 

envio de questionários online, por um link direcionador para a plataforma Google 

Forms. Esta plataforma foi escolhida devido a ser uma ferramenta gratuita, de fácil 

acesso, que permite personalizar e criar diversos tipos de perguntas como múltipla 

escolha e caixas de checagem, além do uso de navegação lógica, ser funcional em 

smartphones e tablets, permitir que as respostas sejam visualizadas em tempo real 

com análise mais ágil e criar gráficos baseados nas respostas. 

Como critério de inclusão, para participar da pesquisa, o participante deveria 

ser um profissional da saúde e atuar ou já ter atuado na coordenação de centros de 

estudos clínicos em oncologia do Brasil. O critério de exclusão não se aplica. O 

participante da pesquisa poderia responder apenas as questões que considerasse 

aceitáveis parando o questionário ou uso do protótipo do software proposto a 
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qualquer momento. Todas as questões dos questionários tiveram a opção de 

“Prefiro não responder” para evitar qualquer constrangimento. Como benefício, o 

software proposto seria disponibilizado para o profissional sem custo do produto da 

versão 1.0 durante 12 meses. Assim, o profissional poderia utilizar o sistema para 

auxiliá-lo em seu trabalho. 

Foi enviado um convite para participação da pesquisa (Anexo B e C) com a 

apresentação do seu conteúdo, seguido do Questionário 1 de avaliação de 

aplicabilidade (Anexo D). O participante deveria, sem exceção, acessar via link 

eletrônico concordando com os termos apresentados no momento de sua 

confirmação de participação do questionário, incluindo a possibilidade de fazer a 

impressão dos documentos. A partir desta condição, o profissional teve acesso ao 

primeiro questionário sobre questões relacionadas à aplicabilidade de uso do 

aplicativo e, após respondê-lo, foi disponibilizado o protótipo do aplicativo em modo 

experimental proposto para teste de usabilidade, juntamente com um roteiro para o 

teste, seguido do Questionário 2 (Anexo E) de usabilidade, composto por perguntas 

de avaliação do uso do aplicativo. 

Os questionários e o link do aplicativo em modo experimental, bem como os 

documentos da pesquisa foram enviados em dezembro de 2018 aos participantes 

por e-mail pela autora do trabalho vinculada ao Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Biomédica da UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná – 

Curitiba, Marianne Ferreira Marinho, devidamente identificada. Os e-mails dos 

participantes da pesquisa foram obtidos por meio de busca ativa dos principais 

centros de pesquisa em oncologia atuantes no Brasil, encontrados via Google e via 

ligação telefônica, caso não fosse encontrado um endereço eletrônico do centro. 

O primeiro questionário enviado denominado Questionário 1 - Avaliação de 

Aplicabilidade de Software para Auxílio em Pesquisas Clínicas em Oncologia, estava 

disponível no link eletrônico -

https://drive.google.com/file/d/1gshZ1bC90qSlVGKReHL3r8gC1jJ3I6NN/view?usp=s

haring-, junto ao convite da pesquisa. Composto por oito questões de múltipla 

escolha, encontra-se descrito no Anexo D. Foi elaborado para coletar dados do perfil 

dos participantes (questões 1 a 4) e avaliar a aplicabilidade do software CRC Helper 

(questões 5 a 8).  

Na segunda fase de coleta das informações, foi enviado a todos os 

participantes da pesquisa que responderam o Questionário 1, o e-mail contendo o 
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link do protótipo do aplicativo -    

https://drive.google.com/file/d/17PYwtD_qUKp2NXjuiawxQVj04_f6jKLP/view? 

usp=drivesdk - (Figura 8) e um arquivo em pdf denominado “CRC Helper roteiro 

básico” (Anexo F), para auxiliar no teste de usabilidade, criado pela própria autora. 

 

 

 

Figura 8: E-mail enviado aos participantes que responderam ao Questionário 1 (dados 

confidenciais obliterados). 

Fonte: Autoria Própria. 

 

O segundo questionário aplicado, denominado Questionário 2 - Avaliação de 

Usabilidade de Software para Auxílio em Pesquisas Clínicas em Oncologia, foi 

destinado aos participantes que responderam o Questionário 1 e receberam o link 

para realizar o download do aplicativo em modo experimental. O Questionário 2, 

https://drive.google.com/file/d/17PYwtD_qUKp2NXjuiawxQVj04_f6jKLP/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/17PYwtD_qUKp2NXjuiawxQVj04_f6jKLP/view?usp=drivesdk
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composto por sete questões de múltipla escolha e uma questão de grade de 

seleção, encontra-se descrito no Anexo E. Foi elaborado para coletar informações 

quanto à experiência do usuário com aplicativos (questões 1 a 4) bem como a 

percepção de usabilidade do app CRC Helper (questões 5 a 7). Na questão oito, o 

participante poderia optar ou não por receber os resultados finais da pesquisa, via e-

mail. As respostas foram recebidas até o dia 06 de janeiro de 2019. Durante o 

período, um participante retirou o consentimento por considerar não ser apto a dar 

sua opinião sobre o app.  
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4 RESULTADOS 

 

 

4.1 FUNCIONAMENTO DO APLICATIVO 

 

O CRC Helper foi desenvolvido com o intuito de auxiliar a condução dos 

estudos clínicos da prática diária de coordenadores de pesquisa clínica em 

oncologia, evitando ao máximo os desvios relacionados ao agendamento de 

procedimentos previstos no protocolo para os participantes dos estudos. Foi 

modelado para funcionar em plataforma de smartphones (mobile). É um dispositivo 

de rápido acesso, possuindo conexão com a internet, além da versatilidade de ser 

transportado facilmente junto ao usuário. 

 

4.1.1 Telas do Software 

 

Ao abrir o aplicativo, a primeira página apresenta além da logo de 

identificação do aplicativo, uma caixa para que o usuário insira seu login com 

informações de e-mail e senha, conforme Figura 09. Também há um botão de 

“Esqueceu a senha?”  caso o usuário tenha esquecido a senha e deseje recuperá-la. 

 

 

Figura 09: Página de Login. 

Fonte: Autoria Própria. 
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Após preencher os dados de login, clicando no botão “Acessar” (Figura 09), 

uma nova página é aberta com um Menu principal composto por três barras 

paralelas na horizontal demonstrada na Figura 10, com um círculo vermelho. 

 

 

Figura 10: Página Inicial – CRC Helper 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Ao clicar no Menu principal, aparecerá uma tela com as opções de navegação 

com botões de “Atendimentos”, “Estudos Clínicos”, “Pacientes”, “Procedimentos”, 

“Meu Perfil” e “Sair” (Figura 11). 

 

Figura 11: Menu principal e suas opções de navegação. 

Fonte: Autoria Própria. 
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Quando o botão “Atendimentos” é clicado, aparecerá a tela dos atendimentos. 

Podem ser visualizados os atendimentos “no Dia”, “na Semana” e “no Mês”, 

conforme a necessidade do usuário (Figura 12).  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 12: Telas de Atendimentos. (a) Atendimentos no dia, (b) Atendimentos na semana e (c) 

Atendimentos no mês. 

Fonte: Autoria Própria. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 13: Tela Estudos Clínicos Cadastrados (a) Menu principal e (b) Tela – Estudos clínicos. 
 
Fonte: Autoria Própria. 

 

Quando o usuário entrar em um Estudo Clínico já cadastrado, visualizará as 

telas do estudo selecionado (Figura 13). Esta tela contém o “Código” do estudo, 

“Fase”, “Situação” e “Título” possuindo também três abas de informações 

denominadas “Sumário”, “Anexos” e “Equipe”, sublinhados em branco na Figura 14. 

(a) (b) 

(a) (b) (c) 
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O usuário poderá inserir no “Sumário” o título completo do estudo e sua descrição, 

bem como qualquer outra informação que achar relevante. Poderá anexar na aba 

“Anexos” arquivos como protocolo do estudo, TCLE, critérios de inclusão e exclusão, 

tabela com a descrição de procedimentos e outros arquivos que achar relevante, 

com o intuito de obter acesso rápido à estas informações. Os arquivos poderão ser 

anexados nos formatos PDF, JPG, TXT ou URL. Na aba “Equipe” o usuário 

visualizará os nomes dos usuários cadastrados para aquele estudo específico, pois 

nem todos os usuários de uma mesma instituição necessariamente estarão 

cadastrados para todos os estudos. 

 

 
 

  

Figura 14: Telas do Estudo. (a) Sumário, (b) Anexos e (c) Equipe.  

Fonte: Autoria Própria.  

 

Ao clicar no botão do Menu principal “Pacientes”, aparecerá a tela dos 

pacientes cadastrados em um estudo clínico para visualização e também permitirá o 

cadastro de um novo paciente, caso o usuário tenha permissão de “Cadastrador” do 

sistema (Figura 15). No campo “Nome”, no momento do cadastro, o usuário 

cadastrador deverá colocar apenas as iniciais do paciente, garantindo a 

confidencialidade do participante da pesquisa. Dados adicionais como email, data de 

nascimento, contato telefônico, CPF, sexo, data de assinatura do TCLE e data de 

início de tratamento, também poderão ser adicionados (Figura 15c). 

 

(a) (c) (b) 
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Figura 15: Tela - Pacientes Cadastrados. (a) Menu principal e (b), Tela – Pacientes e (c) Dados. 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Ao acessar o botão “Procedimentos” do Menu principal, aparecerá a tela dos 

procedimentos cadastrados para um paciente de um determinado estudo clínico 

para visualização e também permitirá o cadastro de um novo procedimento (Figura 

16). 

 

 

   
 

Figura 16: Cadastro de Procedimentos de um Paciente (a) Geral e (b) Procedimento 

selecionado. 

Fonte: Autoria Própria. 

 

No botão “Meu Perfil” encontrado no Menu principal, o usuário tem acesso à 

todos os seus dados como nome, data de nascimento, CPF, e-mail, ocupação, 

(a) (b) (c) 

(a) (b) 
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instituição e poderá adicionar sua foto bem como trocar a sua senha a qualquer 

momento (Figura 17). 

  

 

Figura 17: Tela “Meu Perfil”. 

Fonte: Autoria Própria. 

 

 

4.2  VALIDAÇÃO DO SOFTWARE 

 

Os resultados foram obtidos por meio das análises das duas avaliações 

propostas: o teste de aplicabilidade e o teste de usabilidade, enviados antes e após 

os participantes da pesquisa terem acesso ao protótipo do app em modo teste, 

respectivamente. Foi enviado o convite de participação da pesquisa para 174 

profissionais.As informações compiladas resultaram em gráficos disponibilizados no 

programa do Google Forms, possibilitando a análise estatística e de relevância do 

uso de um aplicativo, sua necessidade, aplicabilidade e aceitação perante os 

coordenadores dos estudos clínicos em oncologia e ainda indicar a melhor forma de 

desenvolvimento e aprimoramento do software. Os dados foram avaliados por 

frequência simples e absoluta de forma individual e conjunta e, posteriormente, 

interpretados conforme as necessidades e aplicabilidade. 
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4.2.1 Teste de Aplicabilidade 

 

Com o teste de aplicabilidade, realizado por meio do instrumento Google Forms 

Questionário 1 - Avaliação de Aplicabilidade de Software para Auxílio em Pesquisas 

Clínicas em Oncologia obteve-se os resultados relatados a seguir. 

Foi enviado o convite para 174 profissionais sendo que destes, 97 aceitaram 

participar e responderam o primeiro questionário.  

Quanto às características de instituição na qual o participante da pesquisa 

desempenha seu trabalho, 39,2% disseram trabalhar em instituição privada, 33,0% 

em instituição de caráter público e privado, 19,6% público e 8,2% em outros tipos de 

instituição, dentre eles, dois participantes descreveram na opção “outros”, Indústria 

Farmacêutica, conforme mostra o Gráfico 1. 

 

 

 

Gráfico 1: Características de instituição trabalhadas. 

Fonte: Autoria Própria – Plataforma Google Forms. 

 

 Sobre qual a formação acadêmica dos participantes, 43,3% responderam ser 

Farmacêutico (a), 25,8% Enfermeiro (a) e 22,7% Biomédicos (Gráfico 2). Demais 

profissões e preferiram não responder totalizam 8,2%. 
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Gráfico 2: Formação acadêmica dos participantes. 

Fonte: Autoria Própria – Plataforma Google Forms. 

 

 Quanto à participação em estudos clínicos, 87,6% dos participantes da 

pesquisa afirmaram estar participando de um estudo clínico e 12,4% negaram estar 

participando de estudo clínico atualmente (Gráfico 3).  

 

 

 

Gráfico 3: Participação em estudos clínicos atualmente. 

Fonte: Autoria Própria – Plataforma Google Forms. 

 

Dos participantes que estão envolvidos em estudos clínicos atualmente, 

61,9% participam de mais de 6 estudos clínicos, 14,4% de 4 a 5 estudos, 11,3% de 

1 a 3 estudos. Já os participantes que não estão participando de estudos clínicos 

atualmente, 11,3% responderam 0 estudos e 1 participante (1,1%) escreveu na 

opção “outros” que supervisiona o centro de pesquisas (Gráfico 4). 
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Gráfico 4: Quantidade de Estudos Clínicos. 

Fonte: Autoria Própria – Plataforma Google Forms. 

 

 O Gráfico 5, 99% dos participantes acham natural o uso de tecnologias, 1% 

preferiu não responder à questão. 

 

    

 

Gráfico 5: Uso natural de tecnologia. 

Fonte: Autoria Própria – Plataforma Google Forms. 

 

 Quanto ao Gráfico número 6, pode-se observar que 83,5% dos participantes 

acham muito interessante e 16,5% acham interessante um dispositivo de alerta que 

sinalize com antecedência os procedimentos a serem realizados em uma visita de 

estudo clínico com o objetivo de minimizar os desvios de protocolo. Esta questão foi 

uma das principais do Questionário 1 de avaliação de aplicabilidade, pois mede o 

quão interessados estão os profissionais atuantes na coordenação de pesquisa 

clínica em oncologia, na temática da pesquisa. Nenhum participante achou pouco 

interessante ou não ter interesse utilizar este tipo de dispositivo. 
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Gráfico 6: Interesse em dispositivo para evitar desvios de protocolo. 

Fonte: Autoria Própria – Plataforma Google Forms. 

 

O Gráfico 7 apresenta qual a preferência de tecnologia dentre os 

participantes, destacando-se 56,7% por dispositivos móveis e para computadores e 

notebooks e 35,1% em dispositivos móveis somente. Demais respostas totalizam 

8,2%. 

 

                       

 

Gráfico 7: Preferência de tecnologia. 

Fonte: Autoria Própria – Plataforma Google Forms. 

 

Todos os participantes aceitaram em participar e dar continuidade aos 

próximos passos do estudo. 

 

 

4.2.2 Teste de Usabilidade 

 

Com o teste de usabilidade, realizado por meio do instrumento Google Forms 

Questionário 2 - Avaliação de Usabilidade de Software para Auxílio em Pesquisas 



53 
 

Clínicas em Oncologia, obteve-se 63 respostas dos 97 participantes da pesquisa e 

os resultados estão relatados abaixo. 

 Dos 63 participantes, 71,4% possuem mais de 5 anos de experiência com 

aplicativos móveis em celulares e/ou smartphones (Gráfico 08) e 22,2% entre 2 e 5 

anos de experiência. Demais respostas totalizam 6,4%. 

 

 

 

Gráfico 1: Tempo de experiência com aplicativos móveis. 

Fonte: Autoria Própria – Plataforma Google Forms. 

 

 Quanto ao uso das diversas plataformas de softwares disponíveis no 

mercado, 36,5% dos participantes disseram utilizar iOS somente, 27,0% utilizam 

Android somente e 25,4% utilizam as plataformas Android e iOS (Gráfico 09). 

Demais respostas representam 11,1%. 

 

 

 

Gráfico 09: Plataforma de software utilizadas pelos participantes 

Fonte: Autoria Própria – Plataforma Google Forms. 
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Sobre o uso de um aplicativo móvel na prática diária para auxílio na condução 

de pesquisas clínicas em oncologia, 95,2% dos participantes consideram ser 

interessante e apenas 3 participantes (4,8%) assinalaram a resposta como talvez 

(Gráfico 10). 

 

 

 

Gráfico 10: Interesse no uso de aplicativo móvel em pesquisas clínicas em oncologia. 

Fonte: Autoria Própria – Plataforma Google Forms. 

 

Quanto ao acesso ao protótipo do aplicativo CRC Helper, 49,2% dos 

participantes informaram que sim, sendo que 49,2% informaram não ter tido acesso. 

Apenas 1(um) participante (0,8%) respondeu na alternativa “Outros” justificando 

possuir celular Apple (iOS) e, portanto, não conseguiu acessar o protótipo (Gráfico 

11). 

 

 

 

Gráfico 11: Acesso ao protótipo do aplicativo CRC Helper. 

Fonte: Autoria Própria – Plataforma Google Forms. 
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Os participantes da pesquisa que responderam negativamente (32 

profissionais) à pergunta 4 do Questionário 2 (Gráfico 11), foram automaticamente 

direcionados ao fim do teste, como pode ser visto no Anexo E. No caso da resposta 

ser sim, os participantes foram direcionados a mais quatro perguntas de usabilidade 

do app.  

Na avaliação de usabilidade, os 31 participantes avaliaram 12 itens na quinta 

pergunta elaborada em caixa de checagem, assinalando se concordavam 

totalmente, concordavam, se mantinham neutros, discordavam com as afirmações 

inseridas na questão ou preferiam não responder. 

O primeiro item se referiu a uma apresentação gráfica agradável e nítida do 

aplicativo. As respostas se dividiram entre “concordo totalmente”, “concordo” e 

“neutro”. A maioria (18 participantes) se posicionaram em concordância com a 

afirmação. 

Com relação aos recursos de navegação (botões, ícones e menus) ser fácil 

de encontrar, 17 participantes concordaram com a afirmação, cinco concordaram 

totalmente e nove neutros. 

A respeito da utilidade e facilidade de se encontrar as informações sobre 

leitura e cadastro de Instituições, Usuários, Estudos Clínicos, Anexos, Pacientes, 

Procedimentos e Agendamentos (itens 3 a 9), 11 pessoas concordaram totalmente, 

17 concordaram e três se posicionaram como neutro. 

O décimo item traz como afirmação: “logo que entro no aplicativo já sei sobre 

o que se trata”. As opções de concordância total, concordância e neutralidade foram 

marcadas por 10, 18 e três participantes respectivamente. 

Finalizando a questão, os últimos 2 itens que afirmavam sobre os textos 

serem consistentes e claros bem como o nome do aplicativo ser atrativo, 10 pessoas 

concordaram totalmente, 19 concordaram e dois ficaram neutros. 

Em nenhum dos 12 itens apresentados foram assinaladas as opções 

“discordo” ou “prefiro não responder” pelos participantes. 

O Gráfico 12 exibe as respostas da quinta questão do questionário, referente 

à usabilidade do aplicativo. 
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Gráfico 12: Itens para avaliação de usabilidade do questionário 2. 

Fonte: Autoria Própria. 

 

A sexta e sétima perguntas foram abertas, tendo sido deixado uma área para 

que o participante pudesse expressar comentários adicionais sobre a facilidade de 

uso e como o aplicativo e suas informações poderiam ser melhorados, 

respectivamente. Obteve-se 31 respostas em cada questão. 

Quanto à facilidade de uso do aplicativo, 7 participantes responderam não ter 

comentários e 1 participante respondeu não saber. Das 23 respostas comentadas, 

17 confirmaram a facilidade de utilização, com frases como: “Gostei”, “Gostei muito 

da ideia”, “Super fácil”, “Foi muito fácil de instalar e entrar no aplicativo”, “Gostei 

bastante para um protótipo”, entre outros. Alguns participantes fizeram as seguintes 

colocações como críticas: “Poderia ser incluído no aplicativo os botões do próprio 

celular para facilitar o manuseio”, “Deveria ter acesso para iPhone”, “No início achei 

confuso. Mas depois que entendi achei muito legal”, “Achei que deveria enviar como 

cadastrador para teste”, apontando algumas dificuldades encontradas por 6 

participantes, conforme demonstrado na Tabela 2. 
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Tabela 2: Comentários sobre a facilidade do uso do app. 

Fonte: Autoria Própria – Plataforma Google Forms. 

 

Sobre a melhoria do aplicativo e suas informações, 11 pessoas não 

expressaram comentários ou não saberiam dizer. Dos 20 participantes restantes, 12 

confirmaram que gostaram do software, com frases como: “Está ok”, “Ótima ideia 

vocês estão de parabéns”, “Achei bem legal”, “Tudo ok”, “Excelente iniciativa, 

parabéns”, “Achei a ideia ótima” e “Gostei”. Em relação às críticas, alguns 

participantes fizeram as seguintes colocações: “Disponibilizar na PlayStore”, 

“Poderia ter um visual mais moderno, está muito básico”, “Achei o nome engraçado”, 

“Disponibilizando para iPhone”, “Acho que temos que usar na prática diária para 

saber o que poderia melhorar” “Preciso utilizar mais para saber”, “Ele pode ser 

interativo, no sentido que novos usuários podem dar dicas para melhorar conforme a 

sua prática”, “A agenda diária não carregou e poderia ser de fácil apresentação”. As 

respostas citadas estão dispostas na Tabela 3. 
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Tabela 3: Comentários sobre melhorias do aplicativo 

Fonte: Autoria Própria – Plataforma Google Forms. 

 

 Dos 31 participantes, 28 responderam desejar receber os resultados da 

pesquisa por e-mail, que foram enviados de acordo com as respostas obtidas e 

compiladas pela pesquisadora. 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

Não existe atualmente um aplicativo mobile destinado aos coordenadores de 

pesquisas clínicas que forneça as informações contidas no CRC Helper. Embora 

existam aplicativos gratuitos para pesquisa clínica disponível para download em 

lojas virtuais, encontrados em uma busca ativa em dezembro de 2018, estes são 

destinados principalmente ao recrutamento dos centros de pesquisa, ao suporte aos 

pacientes e para decisão de conduta médica, criados para outro nicho de usuários 

com outras necessidades, conforme mostra a Figura 18. 

 

   

 

Figura 18: Exemplos de aplicativos sobre pesquisa clínica disponíveis na loja virtual 

direcionados aos profissionais de saúde e pacientes. 

Fonte: Google PlayStore. Captura de tela. Disponível em: Google PlayStore. 

 

Em uma análise de recrutamento, nota-se certa dificuldade na obtenção de 

participantes para a pesquisa. O convite foi enviado na primeira etapa para 174 

profissionais, sendo que 97 pessoas (56%) aceitaram participar e responderam ao 
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primeiro questionário. Dos 97 participantes, 63 deles, ou seja, 65% responderam ao 

segundo questionário após envio do protótipo do aplicativo. Apenas 31 pessoas 

tiveram acesso ao protótipo do app, visto que, conforme foi demonstrado, a maioria 

possui acesso somente à plataforma iOS, diferente do estudo brasileiro de 

plataformas mais utilizadas no país, onde a maioria utiliza a plataforma Android, 

como já mencionado anteriormente. 

Durante a fase de avaliação, foi percebido pela autora deste trabalho que 

algumas alterações seriam necessárias, principalmente na abertura multiplataforma 

do projeto para funcionar também em iOS. Esta alteração não foi feita tendo em 

vista que a atualização do app teria que ser disponibilizada para todos os 

participantes da pesquisa (identificados com este tipo de plataforma) para fazer um 

novo download. Assim sendo, as novas respostas mudariam o resultado inicial da 

pesquisa.  Em função da dificuldade de se obter novas análises, as mudanças foram 

consideradas e deixadas para um momento futuro. 

Participantes da pesquisa também observaram e comentaram no formulário 

de avaliação, suas percepções sobre o CRC Helper. No geral, a maioria dos 

comentários foram muito positivos e com boa aceitação na aplicabilidade e 

usabilidade. O projeto repercutiu como uma “excelente iniciativa” reforçando seu 

valor perante os profissionais avaliados.  

Foram sugeridas algumas alterações de design gráfico, tais como: inclusão 

de botões de “voltar” do próprio celular para facilitar o manuseio, melhoria na 

apresentação da agenda e melhoria do visual do app em geral. A disponibilidade 

para iPhone (iOS) e para download em lojas virtuais também foi citado. Estas 

sugestões serão levadas em conta para o aprimoramento do CRC Helper em uma 

nova versão. 
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6 CONCLUSÕES 
 

 

Podemos perceber, com base nos estudos desenvolvidos, a escassez do 

desenvolvimento de aplicativos direcionados aos profissionais de saúde atuantes em 

pesquisas clínicas em oncologia, pois a atenção é focada preferencialmente ao 

paciente. Ao avaliarmos uma necessidade não atendida dos coordenadores de 

pesquisa clínica, este aplicativo tem potencial para ajudar a minimizar os desvios 

relacionados aos procedimentos não realizados ou realizados em datas incorretas 

às previstas em protocolo. A demanda de estudos clínicos, principalmente nos 

principais centros de pesquisa do país está aumentando exponencialmente, 

enquanto ainda existem poucos profissionais atuando na área, os quais estão com a 

rotina sobrecarregada. 

O teste de usabilidade realizado dentre os possíveis usuários (participantes 

da pesquisa) do aplicativo demonstrou uma aceitação significativa do software, 

embora haja críticas relevantes que servirão de base para uma futura 

reestruturação, principalmente no que diz respeito à plataforma utilizada (Android). 

Mesmo sendo um protótipo, o app CRC Helper, criado em uma ferramenta rápida de 

elaboração de aplicativos, a versão enviada agradou os profissionais participantes 

que demonstraram fortemente o interesse por um aplicativo de auxílio em sua rotina 

de trabalho, pois 100% das respostas apresentaram interesse no software, 

principalmente para dispositivos móveis e em computadores e notebooks, bem como 

o interesse em se tornar disponível a todos os interessados. 

A redução de desvios de protocolo por alta carga de trabalho pode ser uma 

hipótese para uma necessidade não atendida e pelo interesse de 95,2% dos 

participantes. 

Espera-se que em um projeto futuro o aplicativo seja aprimorado e mais 

profissionais da área possam estar envolvidos neste desenvolvimento, auxiliando na 

estruturação com ideias dos procedimentos. Com a ajuda da tecnologia, cada vez 

mais as atividades diárias dos coordenadores de pesquisas clínicas em oncologia 

poderão refletir diretamente na excelência dos resultados dos estudos clínicos. 
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ANEXO A – PARECER DO CEP 
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ANEXO B – CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA 

  

 

Assunto: Pesquisa Clínica - Avaliação de Aplicabilidade e Usabilidade de 

Software para Coordenadores de Pesquisa em Oncologia. 

 

Prezado Coordenador de Pesquisa Clínica, 

 

Sou Marianne Marinho, farmacêutica, e atuei na coordenação de pesquisas clínicas em 

oncologia em Curitiba. 

Estou fazendo Mestrado em Engenharia Biomédica na UTFPR e, para minha dissertação, 

desenvolvi um aplicativo (app) móvel para auxílio na condução de pesquisas clínicas. 

Gostaria de sua valiosa participação no teste do aplicativo, em conformidade com o TCLE 

anexo, para verificarmos a aplicabilidade e usabilidade do app. 

Sua participação é totalmente voluntária e fica a seu critério participar ou não desta 

pesquisa.  

Todos os dados coletados serão tratados com sigilo.  

Por favor, faça o download do TCLE e confirme sua participação no formulário, acessando o link abaixo: 

PREENCHER FORMULÁRIO  

 

 

Em caso de dúvidas não hesite em me contatar. 

Muito obrigada desde já pela atenção. 

 

Atenciosamente, 

Marianne Ferreira Marinho 

Pharmacist, BsC, MBA 

(41) 98706-6430 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfd-EkR4PKENMGlMo6hqSjC3N1pl_ckUIFwJ3DGG3ExeuYK9Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link


75 
 

ANEXO C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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ANEXO D – QUESTIONÁRIO 1 DE APLICABILIDADE DE SOFTWARE 
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ANEXO E – QUESTIONÁRIO 2 DE USABILIDADE DE SOFTWARE 
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ANEXO F – ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DO SOFTWARE 

 

CRC HELPER – ROTEIRO BÁSICO PARA TESTE DE USABILIDADE 

 

1) ACESSO E SEGURANÇA  

• O e-mail é o identificador chave de cada usuário no sistema, o mesmo não 

poderá ser alterado. Só poderá ser excluído e incluído um novo através de um 

"Gestor". 

• O usuário denominado “Desenvolvedor” do aplicativo, tem permissão para 

cadastrar todos os usuários, inclusive os que serão denominados como 

“Administrador” do sistema; 

• O “Administrador” será o usuário que tem a permissão de cadastrar uma nova 

“Instituição” e o seu respectivo usuário denominado “Gestor”;   

• O “Gestor” será denominado o usuário responsável da “Instituição” e terá 

permissão para criar e gerir os demais usuários de uma mesma instituição 

cadastrada com os seus respectivos níveis de permissão (“Cadastrador”, 

“Operador” ou “Leitor”); 

• O “Cadastrador” será o usuário que poderá incluir ou alterar novos “Usuários”, 

“Estudos Clínicos”, “Pacientes” e “Procedimentos”; 

• O usuário denominado “Operador” só poderá alterar os dados relativos à 

“Agenda” ou “Agendamento;  

• O “Leitor” será o usuário com permissão para consultar quaisquer dados 

relativos dos “Estudos Clínicos”, “Pacientes” e “Procedimentos”, desde que o 

mesmo tenha sido incluído como participante de “Equipe” nestes estudos;  

• Os dados da instituição (CNPJ, Nome e Logomarca) só poderão ser alterados 

pelo "Administrador" do sistema. Para alterar um CNPJ só excluindo e 

incluindo um novo por esta categoria de usuário; 

• Os usuários com perfil de “Cadastrador”, “Operador” e/ou “Leitor” somente 

terão acesso aos “Estudos Clínicos” de sua “Instituição” desde que os 

mesmos tenham sido incluídos como participantes de “Equipe” nestes 

estudos, seja como “Responsável”, “Supervisor” ou “Colaborador”. Em 

nenhum momento terá acesso à informações de outras “Instituições” ou de 
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estudos de uma mesma instituição em que não tenha sido cadastrado como 

colaborador, sendo assegurada a confidencialidade dos dados pelo 

“Desenvolvedor”.  

2) FUNCIONALIDADES  

• O botão “quadriculado", acessível somente pelo “Administrador”, quando 

acionado, permite selecionar a “Instituição” de referência;  

• Em todos os módulos, o botão (+), sempre que acessível, serve para 

adicionar um novo dado: nova “Instituição”, “Usuário”, “Estudo Clínico”, 

“Paciente”, “Procedimento” ou “Agendamento”;  

• No menu principal, acionando quaisquer das opções disponíveis, é 

apresentada inicialmente, se existir, a lista dos seus itens pertinentes. 

selecionando e tocando sobre um desses itens, é mostrado os detalhes e/ou 

sequência dos seus atributos correspondentes; 

• O botão “lupa" serve para pesquisar e/ou filtrar itens específicos de uma 

determinada opção, cuja lista completa é muito extensa; 

• Os botões “lápis” (Salvar) e “lixeira" (Remover) só estarão disponíveis e 

acessíveis, dentro do contexto de um item, dependendo do perfil estabelecido 

para o usuário; 

• A cor amarela é usada para indicar de que a informação em questão é 

passível de ser tocada e acionar o evento relacionado de permitir editar ou 

selecionar; 

• Na opção Atendimentos, o botão “Celular" permite o envio de notificação, via 

SMS, a todos os pacientes relacionados, sobre o agendamento. Quando 

mudar a data de referência ou o filtro (por período, por status e/ou Estudo 

Clínico) não esquecer de acionar o botão “Executar"; 

• Na opção Atendimentos, para verificar um agendamento de procedimento “no 

Dia”, “na Semana” ou “no Mês”, o usuário deve selecionar a “data” mais 

adequada à sua busca e clicar no botão  a cada verificação para que 

apareça os atendimentos de interesse. 
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3) CADASTRO DE DADOS 

• A sequência de cadastramento dos dados deverá ser: primeiramente da 

“Instituição”, após dos “Usuários”, “Estudos Clínicos”, “Pacientes”, 

“Procedimentos” e “Agendamento”. Todos os dados estão vinculados, não 

sendo possível criar ou cadastrar quaisquer desses elementos fora dessa 

sequência, ou seja, o elemento imediatamente anterior já deve estar 

cadastrado de forma a poder efetivar a associação correspondente;  

• É importante ressaltar que, ao confirmar a remoção de qualquer item, todos 

os demais itens que estiverem associados ao mesmo, também serão 

removidos automaticamente; 

• Deve-se ter atenção e cuidado com alguns atributos de itens, considerados 

chaves de identificação, uma vez cadastrados, não poderão jamais ser 

alterados, somente excluídos por completo. Por exemplo: Instituição: CNPJ, 

Usuário: CPF e e-Mail, Estudo Clínico: Código ID, Paciente: CPF.  

 


