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1. RESUMO 

Atualmente pacientes em geral contam com pouca ou nenhuma ferramenta online, e 

dependem de longas filas de espera para se consultar, além disso o mercado não dispõe 

de sistemas que possam demonstrar o possível diagnóstico de alguma patologia 

agilizando a busca pelo especialista (médico). O intuito deste artigo é mostrar uma 

proposta de um sistema que facilite o acompanhamento de processos como por exemplo, 

a marcação de consultas online baseado em possíveis diagnósticos resultantes de 

informações disponibilizadas pelo próprio paciente. O sistema proposto possibilitará a 

análise do paciente por meio de seus sintomas informados e lhe mostrará um possível 

diagnóstico do seu problema de saúde. A metodologia aplicada neste trabalho será a 

pesquisa qualitativa onde o público-alvo serão os médicos e demais profissionais de 

saúde envolvidos na pesquisa. Como resultados o software proposto possibilitará ao 

paciente uma orientação prévia a respeito de seus sintomas, gerando assim um possível 

diagnóstico por meio dos mesmos, tendo em vista o aperfeiçoando dos processos de 

atendimento médico, possibilitando a análise do paciente em função de seus sintomas 

informados.  

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Os vários meios de comunicação e informatização estão gerando uma série de 

mudanças positivas de abrangência nas mais diversas áreas. Dentre as quais, se 

sobressai a da saúde, que por intermédio dos avanços tecnológicos ganhou uma 

variedade de benefícios. Os quais se destacam facilitando as formas de atendimento 

médico, propiciando agilidade e praticidade em relação aos métodos de atendimento ao 

paciente, e acompanhamento do mesmo desde o agendamento de uma consulta até a 

identificação de possíveis patologias. 

Entretanto grande parte dos sistemas desenvolvidos para saúde se destina e 

apresenta funcionalidades exclusivamente voltadas para gerência de hospitais e clínicas, 

com módulos que propiciam controle administrativo, financeiro, cadastro de pacientes, 

controle de leitos, etc. Nota-se que poucos são os casos onde o médico tem um contato 

direto com o computador, pois o mesmo não dispõe de uma ferramenta que lhe permite 
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ver o histórico de cadastro de pacientes por dia, os sintomas pré-informados pelo próprio 

paciente, e o feedback de suas rotinas de atendimento. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 Geral 

Por meio dessa pesquisa, pretende-se desenvolver um software para 

acompanhamento de pacientes, para que possam reduzir a longa espera por atendimento 

médico, assim como também aperfeiçoar os processos de atendimento a pacientes.  

3.2 Específicos 

 

● Desenvolver um software para acompanhamento de pacientes, por meio de auxílio 

médico; 

● Reduzir a longa espera nas filas por atendimento médico; 

● Aperfeiçoar os processos de atendimento a pacientes tornando os processos mais 

ágeis. 

4. METODOLOGIA 

A metodologia aplicada neste trabalho será realizada em quatro fases: Entrevista e 

questionário para levantamento de dados, estudo de viabilidade do sistema, análise dos 

dados, discussão dos resultados adquiridos em função da entrevista e questionário.  

O método de pesquisa a ser usado será o qualitativo, já que “engloba a ideia do 

subjetivo, passível de expor sensações e opiniões” (BICUDO, 2006, p. 106). 

Será realizada a pesquisa qualitativa em instituições de ensino superior, as quais 

possuem cursos da área de saúde; clínicas e consultórios médicos, visando como público 

alvo profissionais da área, e pessoas de áreas distintas. Desta forma poderá obter dados 

sobre informações de aceitação do sistema em questão que possibilite que o usuário 

agende consultas e verifique possíveis sintomas. 

5. DESENVOLVIMENTO 

O setor de saúde apresenta notória flexibilidade no que se refere ao planejamento 

e incorporação de novas tecnologias, as quais visam melhor atender as necessidades e a 

crescente demanda do setor por equipamentos tecnológicos. Uma vez que se faz 
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necessário a adesão de métodos intermediados por inovações tecnológicas de auxílio a 

médicos e pacientes.  

Ao longo dos anos nota-se o quão gradativo foram os avanços tecnológicos na 

área da saúde, os quais proporcionaram ao setor uma variedade de equipamentos e 

tecnologias que permitem o auxílio de diagnósticos complexos, diminuindo os índices de 

erro médico e facilitando o processo de atendimento e acompanhamento do paciente. 

De acordo com CONASS (2007): 

As novas tecnologias trazem benefícios até recentemente inimagináveis, com 

resultados significativos sobre o aumento da expectativa e a melhoria da qualidade 

de vida das populações, mas por vezes criam dilemas éticos em diversas 

perspectivas, algumas das quais sob ingerência direta do gestor público. 

Desta forma percebe-se que existe uma diversidade de métodos e sistemas 

computadorizados que trazem inovações ao investir em pesquisas e projetos para a 

implantação de tecnologias voltadas ao campo da saúde.  A ferramenta proposta neste 

trabalho, o DocEasy – Software de Auxílio e orientação a pacientes, objetiva a 

virtualização de processos, oferecendo aos pacientes, através de qualquer dispositivo 

com acesso à Web a marcação de consultas online, baeado em possíveis diagnóstico.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Ao final deste trabalho, espera-se que o software proposto possibilite ao paciente 

uma orientação prévia a respeito de seus sintomas, gerando assim um possível 

diagnóstico por meio dos mesmos, tendo em vista o aperfeiçoando dos processos de 

atendimento médico, possibilitando a análise do paciente em função de seus sintomas 

informados.  
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