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1. RESUMO 

Os avanços tecnológicos na área da saúde proporcionam aos pacientes, com 

doença hepática terminal, soluções como o transplante de fígado, desde que 

devidamente cadastrados em uma fila de transplante. A decisão por transplante é 

responsabilidade das Equipes Médicas de Transplantes que avaliam e acompanham 

os pacientes na fila de espera, analisando dados que determinam o grau de 

compatibilidade entre doador e receptores. A fila de espera é gerenciada pela 

Central de Transplante do Estado de São Paulo, sendo limitada ao tempo de 

isquemia quente dos órgãos doados. Para agilizar o fluxo de comunicação, faz se 

necessário rapidez na transmissão de dados entre a Central e os tomadores de 

decisão para garantir a qualidade do órgão. Este trabalho tem como objetivo a 

construção de um aplicativo que visa diminuir o tempo de resposta entre a Central e 

as Equipes Médicas de Transplante, transmitindo os dados dos doadores para os 

smartphones agilizando a tomada de decisão, integrando este aplicativo ao Sistema 

Estadual de Transplante. Para a construção do projeto foi utilizada a metodologia 

pesquisa ação, de caráter exploratório e abordagem qualitativa, com processo de 

software evolucionário, com entregas incrementais, utilizando as melhores práticas 

de engenharia de software. O aplicativo obteve boa aceitação, contando com 

participação efetiva dos usuários em todo processo de desenvolvimento do software, 

e será integrado ao Sistema Estadual de Transplantes. 

 

PALAVRAS-CHAVE: sistema de apoio à decisão. transplante órgão. web e 

dispositivo móvel. 

 

2. INTRODUÇÃO 

As funções do fígado são vitais para fisiologia humana, tanto que doenças hepáticas 

causam sérias limitações orgânicas aos pacientes à medida que vão se agravando 

(BORGES, 2012) e em estágio terminal, tem-se o transplante de fígado como única 

opção terapêutica (SILVA;SOUZA;NEJO, 2011). 



Em dezembro de 2013 o Registro Brasileiro de Transplantes (RBT) publicou que 

1357 pacientes estavam ativos na lista nacional de espera por um transplante de 

fígado, sendo 701 destes em São Paulo. A estatística aponta que uma melhoria no 

processo de doação, ainda que somente neste estado, já beneficiará como público 

alvo cerca de 52% dos candidatos ao transplante hepático no Brasil. 

Este registro informa ainda que no período dimensionado a quantidade de órgãos 

doada atendeu apenas 30% da necessidade anual de transplante hepático que 

cresce, segundo o Grupo de Hepatologia e Transplante de Fígado, pela 

consolidação do sucesso terapêutico do transplante. Para a pouquidade de órgãos 

contribuem fatores limítrofes cujos principais são: não notificação de potenciais 

doadores pelos hospitais e desconsentimento familiar para doação por dúvida de 

Morte Encefálica (CINQUE;BIANCHI, 2010). 

Segundo Marinho, Cardoso e Almeida o tempo médio de espera por um fígado em 

um modelo otimista sempre ultrapassa um ano e em um modelo pessimista pode 

atingir nove anos. Ele causa malefícios para o paciente, aos familiares deste e 

governamentais, dado que neste quadro clínico o doente é inapto ao trabalho tendo 

a internação custeada pelo governo, agravados pela imprevisibilidade do 

transplante. 

Diante disso, na etapa de distribuição dos órgãos é inegável a importância de um 

receptor compatível ser selecionado com o maior grau de certeza possível para 

minimização do risco de desperdício de órgão que é tão faltante e de custeio 

financeiro cujo valor médio é de R$ 50.000,00 (ADOTE, s.d.). Alternativo à 

modalidade cadavérica o transplante hepático com doador vivo é superior em custo 

tendo em vista um dispendioso gasto com medicamentos (COELHO et al., 2005). 

O processo de doação inicia quando um hospital notifica que mantém internado um 

paciente com sintomas de Morte Encefálica (ME). Então, um Serviço de Procura de 

Órgãos e Tecidos (SPOT) de sua região territorial tem a responsabilidade de avaliar 

se o potencial doador tem órgãos que estejam em condições de serem doados. 



Caso tenha e sua família autorize a doação, a SPOT informa a Central de 

Notificação e Captação de Órgãos e Tecidos (CNCDO) que o paciente será doador. 

A CNCDO seleciona dentre as pessoas que esperam por transplante uma lista 

daquelas compatíveis com o(s) órgão(s) doado(s) e contata, uma a uma, as equipes 

que estão tratando dos receptores selecionados para saber se elas têm interesse 

nos órgãos em doação. 

As equipes transplantadoras têm uma hora para tomada de decisão sobre a 

aceitação de um enxerto contada a partir do momento que a Central informa os 

dados do doador. Esta regra de negócio exige agilidade na comunicação entre os 

envolvidos no processo, bem como é de importância a clareza dos dados que 

devem ser avaliados para tomada de decisão. 

No entanto, tais informações são transmitidas via fax ou oralmente ditadas por 

telefone, as equipes de transplantes têm de escutar valores como resultados de 

exames (por exemplo: Hemoglobina 11,8) e geralmente de madrugada — período 

em que “fatores humanos como privação de sono, fadiga ou estresse associados a 

jornadas diárias extensas dos médicos podem aumentar o potencial de erro” 

(MATHIAS et al., 2004, p.695). 

A baixa qualidade de apresentação das informações na ficha em papel dificulta a 

leitura e até a torna ilegível colocando em risco o entendimento para que o doador 

seja avaliado corretamente dando margem à tomada de decisão errônea que pode 

resultar em retransplante ou na rejeição pós-cirúrgica do órgão irrecuperável 

causando a perda do enxerto e/ou o falecimento do paciente transplantado. 

O doador com frequência está clinicamente instável e por isso para manutenção do 

mesmo são usadas drogas vasoativas, medida esta que piora a qualidade dos 

enxertos (MIES, 1998). Por isso, a demora para captação de órgão é vista, dentre 

outros, como fator negativo que contribui para a disfunção e não funcionamento 

primário do enxerto (ABTO, s.d.). 

Assim, a agilidade no processo é reforçada como diretamente proporcional à maior 

chance de sucesso no transplante de órgão e portanto imprescindível uma vez que 



“há uma corrida contra o tempo para tornar o potencial doador, com toda a 

instabilidade hemodinâmica/fisiológica que a ME ocasiona no organismo, em doador 

efetivo, oferecendo, aos receptores, órgãos de melhor qualidade para o transplante” 

(RODRIGUES et al., 2014, p.23). 

 

3. OBJETIVOS 

No processo de transplante hepático do Estado de São Paulo, minimizar a 

degradação da qualidade dos órgãos pela redução no tempo da sua manutenção 

com a agilização da comunicação entre os tomadores de decisão e maximizar a 

efetividade da tomada de decisão por tal procedimento terapêutico com base em 

dados fidedignos objetivando um melhor aproveitamento das doações. 

 

4. METODOLOGIA 

Pesquisa ação, de caráter exploratório e abordagem quantitativa, com processo de 

software evolucionário e entrega incremental: 

 Entrevistas, questionários, etnografia e análise documental, aplicando-se 

técnicas de prototipação para elicitação de requisitos; 

 Modelagem por casos de uso juntamente com diagrama de atividades, 

classes de análise e o refinamento de classes de projeto para 

respectivamente se entender as atividades do negócio a serem evoluídas ou 

informatizadas e os responsáveis por elas; 

 Desenvolvimento de incrementos priorizados, teste de unidade e teste de 

integração para verificação e validação do produto de software. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

5.1. DIRETIVAS DO PROJETO 



Este projeto tem como diretiva apoiar o trabalho das entidades a cargo das quais 

estão as fases que antecedem a de distribuição de órgãos e a esta propriamente 

com: 

O registro e consulta de dados por dispositivo móvel que possam acompanhá-los em 

atividade a fim de economizar tempo de deslocamento para notificação ou análise 

de informações necessárias para tomada de decisão, com qualidade de leitura e 

enviadas via rede universal de computadores, visando agilizar a comunicação entre 

os participantes no processo com o objetivo de redução de tempo de resposta entre 

eles. 

Outros interessados no produto são: a Faculdade de Tecnologia da Zona Leste 

(Fatec ZL) e o Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

5.2. RESTRIÇÕES DO PROJETO 

O produto deve utilizar banco de dados Oracle para o armazenamento dos dados 

em razão do cliente não ter funcionários qualificados em outros sistemas 

gerenciadores. 

As atividades de classificação de receptores compatíveis com uma ou mais 

doações, registro da captação e transplantação de órgãos existentes no sistema em 

uso pela Central de Transplantes não sofrerão evolução. 

 

5.3. REQUISITOS FUNCIONAIS 

As atitividades que serão evoluídas ou informatizadas, os dados referentes à elas, 

assim como as regras de negócios que devem ser respeitadas pelas mesmas estão 

sumamente descritas a seguir:  

Evolução da funcionalidade para notificação de potenciais doadores e doadores 

efetivos para atribuição do papel de informante aos médicos e enfermeiros de 

SPOT. 



Informatização da revisão de dados de doações e contato com as equipes médicas 

de transplante para oferta destas doações no papel de plantonista a ser 

desempenhado por médicos da CNCDO. Somente para doações revisadas deverá 

ser permitida a classificação de receptores compatíveis com os órgãos doados, as 

equipes devem ser contatadas de 20 em 20, por ordem crescente de posição na 

classificação. 

Informatização da avaliação de dados de doadores para resposta de interesse ou 

não em doações ofertadas a ser dada pelos especialistas membros das equipes 

médicas transplantadoras no prazo de uma hora. A resposta deverá ser dada por 

apenas um médico de cada equipe, se esgotado o tempo de resposta a equipe 

perderá a permissão de resposta e no caso de não interesse deve ser informado um 

dentre os motivos definidos pela CNCDO. 

Os dados a serem armazenados são aqueles preenchidos nas fichas de Notificação 

de Doadores e Informações de Doador de Múltiplos Órgãos acrescidos de outros 

pontualmente solicitados pelos usuários, respeitando suas convenções. 

Para fins de auditoria devem ser registradas a identificação do executor, data e hora 

de cada atividade apoiada pelo uso do sistema. 

 

5.4. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 

Para usabilidade as interfaces gráficas do software deverão ter preferencialmente 

campos de formulário que limitem os valores de entrada à pré-definidos como caixas 

de marcação, listagem ou combinação, navegação entres campos por tecla de 

atalho e apresentação de conteúdo segmentado em abas evitando-se ao máximo a 

necessidade de barra de rolagem a fim de agilizar seu preenchimento. 

Em virtude da portabilidade necessária em dispositivos móveis o software deverá 

usar racionalmente recursos visuais e apresentação de conteúdos apenas 

essenciais devido as restrições de hardware e limitações do meio de transmissão de 

dados desta categoria de aparelho. 



Sobre o número de usuários, o produto deverá ter capacidade de eficiência para 

processamento de notificações submetidas por 10 SPOT, controle de distribuição 

por 2 CNCDO e avaliação de oferta de doação por todas as Equipes Médicas de 

Transplante do Estado de São Paulo. 

Em garantia da funcionalidade e confidencialidade o sistema deverá, por meio de 

mecanismos de segurança, ter criptografia de dados, autenticação de acesso restrita 

e autorização por pemissão dada aos papéis e níveis hierárquicos de usuários 

conforme domínio do negócio. 

E para fins de interoperabilidade e manutenabilidade, a escolha das ferramentas, 

componentes reutilizados e tecnologias de desenvolvimento devem ser semelhantes 

às adotadas no sistema em uso pela Central de Transplantes. 

 

6. RESULTADOS 

A investigação do referencial teórico fundamentou que o transplante hepático é um 

tratamento consolidado, de crescente demanda que não é atendida pelo número de 

fígados atualmente doados no país, principalmente devido à falta de notificação de 

potenciais doadores e o não consentimento familiar para doação. Contra esses 

fatores limitantes o governo vem incentivando a população brasileira a manifestar 

em vida o desejo de ser doadora e tem investido na capacitação dos profissionais de 

saúde para a conscientização familiar para doação. 

Entretanto, o Sistema de Transplante de Órgãos, apesar de parcialmente 

informatizado carece das melhorias objetivadas neste trabalho. As melhorias foram 

levantadas com os participantes do processo o que resultou no atendimento das 

necessidades dos mesmos. Tal metodologia permitiu ter maior aceitabilidade do 

produto causando o desejo de uso do sistema. Foram selecionadas tecnologias de 

desenvolvimento semelhantes a usadas no atual sistema, assim, obtive-se mais 

facilidade de integração e manutenção com o Sistema Estadual de Transplantes, em 

andamento no período de inscrição no CONIC. A integridade, confiabilidade e 



disponibilidade das informações pelo sistema foram obtidas pela metodologia 

científica: 

Integridade definida no Diagrama de Entidade Relacionamento pelo qual os dados 

foram normalizados - evitando inconsistências - e com abstração dos diagramas de 

classes de análise que foram refinados para de projeto levantando-se a assim as 

informações persistidas. Confiabilidade com mecanismos de segurança para 

autenticação que restringiu acesso à somente usuários registrados e autorização 

que garantiu que eles têm permissão para acessar apenas informações referentes 

às atividades dos papéis que desempenham no processo. Disponibilidade pelo 

software ter sido desenvolvido para transmissão de dados via internet e 

multiplataforma com design responsivo que se adapta as resoluções de dispositivos 

pequenos (smartphone), médios (tablet) e grandes (desktop), bem como a 

implementação de padrões de projetos na programação para longevidade de 

software. 

Os critérios aceitação do software foram validados em duas homologações com o 

cliente da versão inicial do sistema e o projeto foi concluído com os testes de 

unidade e integração para as atividades críticas e mais usadas que garantiram a 

validação das regras de negócio, tratamento de situações excepcionais e 

continuidade de funcionamento diante de instabilidades de ambientes externos. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Uma ágil comunicação entre os envolvidos no processo de transplante de órgãos e o 

fornecimento de informações fieis sobre os doadores para tomada a decisão por 

este tratamento são diretamente proporcionas às maiores chances de sucesso pós 

cirúrgico. 

A aceitação do produto deste projeto é resultante da metodologia aplicada no 

processo de software, com a participação frequente dos envolvidos e interessados 

no projeto. As técnicas e tecnologias combinadas deram forma ao ambiente de 



rápida transmissão de dados e meio de acesso móvel com confiabilidade, 

integridade e disponibilidade. 

O sistema entregue está em processo de integração com o Sistema Estadual de 

Transplante de São Paulo, pois será usado pela Secretaria da Saúde, Centrais de 

Transplantes, Serviços de Procura de Órgãos e Equipes Médicas de Transplante de 

todo o Estado de São Paulo como inovação tecnológica em contribuição com a 

efetividade no processo de transplante hepático. 
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