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DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

Para o desenvolvimento do software, que tem como finalidade o registro, o 

compilamento e auxílio na leitura de indicadores clínicos e de qualidade, e 

informações a respeito da prestação do serviço de hemodiálise aos pacientes 

renais crônicos, foram contratados os serviços da empresa Atlas Soluções em 

Tecnologia, uma empresa júnior de tecnologias dos alunos da Universidade 

Federal de Itajubá, campus Itabira/MG. Essa empresa ficou encarregada da 

programação do software, usando os itens previamente validados pelos juízes.  

 

A construção do software foi feita por meio do modelo cascata, ou ciclo de vida 

clássico, proposto por Winston Royce, em 1970. Esse modelo tem como 

finalidade estabelecer ordem no desenvolvimento de grandes produtos de 

software, e sugere uma abordagem sequencial e sistemática, na qual os 

requisitos do software foram bem compreendidos tanto pelo propositor quanto 

pela equipe de desenvolvimento (PRESSMAN; MAXIM, 2016). Para isso, 

seguiram-se as seguintes etapas: 

 
Figura	2	-	Etapas	de	desenvolvimento	de	um	software	proposto	por	Pressman	e	Maxim	(2016) 
 
Na primeira etapa, comunicação, foi iniciado o projeto, feito o levantamento de 

requisitos e definido o escopo. Foi realizada uma reunião, via plataforma de 

mensagens instantâneas e chat de vídeos, com a equipe de programação para 

definição do sistema, objetivos, funcionalidades, bem como elaboração de 

cronograma de construção do sistema. Em seguida, foi elaborado o escopo do 
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programa a partir dos dados, através do documento validado pelos enfermeiros 

juízes, busca bibliográfica, legislação vigente e experiência das pesquisadoras.  

Na segunda etapa, foi realizado o planejamento do escopo, que foi realizado por 

contato frequente com a equipe de desenvolvedores, para estimar custos e 

detalhes a serem observados nas fases subsequentes. Foram realizadas 

reuniões via plataforma de mensagens instantâneas e chat de vídeos, contatos 

frequentes via ligações, e-mails e aplicativo de mensagens instantâneas.  

Na terceira etapa, denominada modelagem, foi criado o protótipo do software 

através da aplicação das etapas de projeto definidas durante o planejamento. O 

roteiro foi criado dinamicamente, conforme as exigências do projeto e prioridades 

do sistema. Com a lista de requisitos, foi aplicada uma metodologia ágil de 

desenvolvimento de projetos denominada de SCRUM, que, através da divisão 

de etapas do projeto em períodos semanais contínuos, apresentou feedback 

constante, sendo possível acompanhar o desenvolvimento em todas suas 

etapas. De acordo com Bissi (2007), o SCRUM é uma metodologia muito ágil e 

flexível para gestão e planejamento de software, em que o projeto é divido em 

ciclos, denominados Sprints. O SCRUM permite o controle eficaz e eficiente do 

trabalho da equipe. Ele objetiva determinar um processo de desenvolvimento 

interativo e incremental, podendo ser aplicado a qualquer produto ou no 

gerenciamento de qualquer atividade complexa.  

Na quarta etapa, onde iniciou a construção do software, foram realizados a 

codificação e os testes. Foi utilizada a linguagem de programação C++, e a 

plataforma de interface gráfica foi a Qt Creator (STRIEDER; ROSA, 2010). Os 

testes utilizaram uma base de dados genérica e foram realizados conforme as 

funcionalidades forem implementadas.  

E, por último, a quinta etapa se refere à implantação do software e apresentação 

para a equipe do serviço de nefrologia, com treinamento de utilização do sistema. 

O software encontra-se em fase de finalização, portanto, essa etapa ainda não 

se consolidou.  

Para desenvolvimento do front-end, que é a parte que o usuário vê e interage, 

foi escolhido o conjunto de ferramentas para modelar e programar, chamado 

Framework Qt, que é uma multiplataforma, sendo a escolha baseada em todos 
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os recursos funcionais e práticos por eles fornecidos, e também por suporte à 

linguagem de programação C++, que é extremamente robusta (STRIEDER; 

ROSA, 2010), considerada uma linguagem de médio nível, o que a torna muito 

eficiente e a põe entre as linguagens mais utilizadas (FREITAS, 2018). C++ 

fornece recursos para programação orientada a objetos (DEITEL, 2001). É 

também uma das mais utilizadas e conhecidas do mundo. Ela foi derivada da 

linguagem C, dessa forma, possui os mesmos princípios, como eficiência e 

flexibilidade. Esses recursos orientados a objetos podem ser empregados em 

qualquer tarefa de programação, e, dessa forma, pode ser utilizado em projeto 

como editores, banco de dados, sistema pessoais de arquivos e programas de 

computação (RICARTE, 2001).  

No desenvolvimento do back-end, que é o processo que o usuário não vê, seja 

banco de dados ou scripts, as ferramentas usadas foram phpMyAdmin, Xampp 

e Netbeans. O phpMyAdmin é uma ferramenta usada para criação, organização 

e administração de banco de dados (PIOVESAN; PEREIRA, 2009). Xampp é 

utilizada para hospedar um servidor que armazenará os dados (APACHE 

FRIENDS, 2019), enquanto o NetBeans IDE (do inglês, “Integrated Development 

Environment”, Ambiente de Desenvolvimento Integrado) possui várias funções 

para implementar programas, tais como capacidade de escrever, reunir, refinar 

e desenvolver programas (NETBEANS, 2012). 

A tecnologia elaborada recebeu o nome de SAHD (Sistema de Apoio a 

Hemodiálise). Para correto funcionamento, é exigido que os computadores 

estejam ligados em rede.  

 

O conjunto de funcionalidades requeridas para o desempenho do software foi: 

listar pacientes cadastrados no programa de hemodiálise; adicionar um novo 

paciente; ver e buscar paciente, e; atualizar os dados (informações sobre a 

doença, história clínica, dados antropométricos, sorologia, movimentação do 

paciente, acesso atual, implante de acesso, infecção de acesso, eventos 

adversos, hospitalização, transfusão sanguínea, resultados de exames 

laboratoriais, controle de reuso de dialisadores e indicadores de qualidade 

normatizados pela Portaria 389/2014). A admissão e evolução de enfermagem 

padronizadas pelo hospital de estudo foram anexadas ao software; no formulário 
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de evolução de enfermagem, há campos para anamnese e exame físico, que se 

referem à investigação a respeito do paciente, como também campos de múltipla 

escolha de diagnósticos de enfermagem.  

 

As funções se apresentam ao usuário por meio de um menu inicial com duas 

opções: novo paciente, e lista dos nomes dos pacientes cadastrados.  

 
O SAHD é iniciado com uma tela de login (FIGURA 3). Caso o profissional não 

esteja cadastrado, é necessário que o administrador, que é um profissional 

treinado pela pesquisadora, faça o cadastro, inserindo dados de identificação do 

usuário.  Uma vez cadastrado, o profissional visualizará a seguinte tela, onde ele 

poderá consultar e cadastrar paciente e atualizar dados (FIGURA 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao selecionar a opção “consultar cliente” (FIGURA 5), o profissional poderá 

visualizar os dados de cadastro e clínicos. 

 

 
Figura 5 - Seleção de pacientes cadastrados no software. Fonte: elaborado pelas autoras 

Figura 4 - Tela de menu de 
navegação do software. Fonte: 
elaborado pelas autoras 

Figura 3 - Tela de acesso ao software.   

Fonte: elaborado pelas autoras 



 6 

 
Na opção “cadastrar paciente”, abrirá uma tela que irá proporcionar 

cadastramento de dados dos pacientes, como identificação pessoal, endereço, 

e se esse paciente possui ou não cadastro no CNCDO, de forma que crie um 

banco de dados para organização e acessibilidade das informações acerca dos 

pacientes cadastrados no programa de hemodiálise no serviço de nefrologia em 

questão. Nessa opção também poderão ser cadastradas informações sobre a 

doença de base, grupo sanguíneo e alergias (FIGURA 6). 

 
Figura 6 - Cadastro de pacientes novos no software. Fonte: elaborado pelas autoras 
 

A seleção do botão “atualizar dados” permite que os seguintes dados sejam 

atualizados: infecção de acesso vascular; dados clínicos; eventos adversos; 

movimentação de paciente; acesso atual; implante de acesso vascular; 

hospitalização; transfusão sanguínea; exames; indicadores; controle de reuso de 

dialisadores; dados antropométricos, e; sorologia (FIGURA 7). 
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Figura 7 – Atualização de dados de paciente cadastrados no programa de hemodiálise. 
Fonte: elaborado pelas autoras 

 

No menu “infecção de acesso”, é possível escolher o tipo de acesso infectado, 

sinais e sintomas de infecção, quais exames colhidos e, no caso de resultado 

positivo, quais microrganismos encontrados, qual antibiótico utilizado, e se 

houve infecção em outro sítio (FIGURA 8). 

Figura 8- Infecção de acesso vascular de paciente cadastrados no programa de 
hemodiálise. Fonte: elaborado pelas autoras 
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Na parte que se refere aos eventos adversos, há opção de escolha de cerca de 

33 ocorrências adversas durante a hemodiálise, podendo ser selecionados até 

quatro tipos diferentes (FIGURA 9). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Figura 9 – Eventos adversos durante a hemodiálise. Fonte: elaborado pelas autoras 
 

No botão “movimentação do paciente”, é possível selecionar em qual situação 

encontra-se o paciente:  início do tratamento no programa de hemodiálise; 

mudança para o programa de diálise peritoneal; retorno a um desses programas; 

transferência para outra clínica de hemodiálise ou para o programa de 

hemodiálise de pacientes agudos ou para outro hospital; transplante renal; 

abandono do tratamento; óbito, ou; outra situação não mencionada (FIGURA 

10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 10 – Movimentação de pacientes cadastrados no programa de hemodiálise. Fonte: 
elaborado pelas autoras 
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É possível selecionar o atual acesso do paciente, e isso facilita o monitoramento 

de implante de novos acessos, de forma a identificar qual o tipo, o local de 

implante mais utilizados e a rotatividade (FIGURA 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11- Acesso vascular atual de pacientes cadastrados no programa de hemodiálise. 
Fonte: elaborado pelas autoras 

 

A hospitalização poderá ser registrada abordando os seguintes itens: data de 

início, local, motivo, data da alta e observação, se houver (FIGURA 12). 

 

 

 
 

Figura 12- Hospitalização de pacientes cadastrados no programa de hemodiálise. Fonte: 
elaborado pelas autoras 
 

O controle transfusão sanguínea poderá ser feito abordando os seguintes 

aspectos: tipo do hemocomponente, quantidade, numeração de controle da 

bolsa feita pela agência transfusional, grupo sanguíneo da bolsa e espaço para 

observação (FIGURA 13).   
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Figura 13- Transfusão sanguínea durante a hemodiálise. Fonte: elaborado pelas autoras 

 

Os dados antropométricos podem ser registrados, bem como o peso seco e o 

cálculo do índice de massa corpórea (IMC) (FIGURA 14). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 14 – Dados antropométricos paciente cadastrados no programa de hemodiálise. 
Fonte: elaborado pelas autoras 

 

O botão “sorologia” permite o registro para os seguintes exames: hepatites B e 

C, e HIV (FIGURA 15). 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15 – Sorologia de pacientes paciente cadastrados no programa de hemodiálise.  
Fonte: elaborado pelas autoras 

 
 
Na tela “controle de reuso de dialisadores” utilizados no serviço de hemodiálise, 

é possível registrar dados referentes ao procedimento, de forma que cumpra as 

determinações da portaria ministerial que trata sobre os reusos (FIGURA 16). 
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Figura 16- Controle de reuso de dialisadores utilizados no serviço de hemodiálise. Fonte: 
elaborado pelas autoras 
 

 
O software permite a geração de gráficos relacionados à infecção, ao implante 

de acesso vascular, aos eventos adversos, à hospitalização e aos indicadores 

clínicos e de qualidade na frequência mensal.  Os profissionais poderão imprimir 

tais gráficos.  

O sistema de gerenciamento de banco de dados é o MySQL, que utiliza a 

linguagem SQL como interface, sendo hospedado no servidor local da 

instituição. 
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