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Resumo 

Fígado é o segundo maior órgão do corpo humano, ele é responsável pela produção 

de bile, síntese do colesterol, conversão de amônia em ureia, desintoxicação do 

organismo e diversas outras funções importantes para o funcionamento do corpo 

humano. 

Existem diversas condições que podem causar a invalidez desse órgão, sendo as 

principais a cirrose e o câncer, que exigem que o órgão invalido seja retirado e 

substituído, sendo assim a pessoa deve passar por um transplante. 

Assim que um paciente é diagnosticado com a invalidez do órgão, ele é cadastrado 

no sistema da central de transplantes e então aguarda pela disponibilidade de um 

órgão. Este trabalho visa gerir as informações desse sistema e apresentá-las de um 

jeito mais eficiente. 

Foram feitos os mapeamentos do processo de cadastramento e acompanhamento 

do paciente e do fluxo de informações. A partir desses foi desenvolvido um aplicativo 

para os pacientes e uma interface para a enfermeira responsável a fim de permitir a 

melhor troca de informações, como a proximidade do vencimento do exame, entre 

ambos, tendo em vista reduzir o número de pacientes com exames vencidos. 

O uso do aplicativo pode trazer resultados promissores que podem ser usados para 

o gerenciamento de informações em outros setores. Acredita-se que se bem-

sucedido este trabalho o mesmo conceito pode e deve ser aplicado para o 

gerenciamento de informações de transplantes de outros órgãos  

Palavras chaves: transplante, fígado, mapeamento, aplicativo, informação 

Introdução 

Segundo o Registro Brasileiro de Transplantes (RBT) em 2015 foram realizados 

1811 transplantes de fígado no Brasil, sendo o segundo órgão mais transplantado no 

pais. 

Existe uma lista de espera para transplante de fígado, em março de 2016 esta lista 

continha 641 pacientes em São Paulo, o MELD (Model for End-stage Liver Disease) 

determina a posição de cada um nesta lista, ele é calculado com o resultado de um 

simples exame de sangue, caso esse exame expire, o paciente deixa de ser um 



possível receptor, se o paciente continuar com o exame vencido por um ano, ele é 

retirado da lista de transplantes. 

Segundo a enfermeira encarregada do gerenciamento da lista do Hospital 

Brigadeiro, no ano de 2016 por volta de 15% dos pacientes deixaram seus exames 

vencer, os motivos são desconhecidos pois esse tipo de informação não é coletada 

Objetivos 

Criação de um sistema de gestão integrado de dados nos hospitais Brigadeiro e São 

Paulo automatizando tarefas e facilitando a comunicação pacientes, enfermeiras e 

médicos gerais. Tornando assim o trabalho da gestão da fila de pacientes a espera 

de um rim mais preciso e produtivo. 

Metodologia 

Foram feitas entrevistas com a equipe médica da UNIFESP e do Hospital Brigadeiro 

envolvidas no setor de transplante de fígado. Essas entrevistas tinham o propósito 

de: Gerar o mapeamento do processo de um transplante de fígado, determinar o 

fluxo e o armazenamento de informações e criar a pesquisa para a coleta de dados 

dos pacientes, a ser feita pelas enfermeiras encarregadas dos mesmos. 

Desenvolvimento 

A partir da descrição dos processos dadas pela equipe medica, foi feito o 

mapeamento do processo, trocas de informações e análise do banco de dados, 

gerando o BPMN (Business Process Modeling Notation), notação de modelagem de 

processos e um diagrama de classes. 

No passo a seguir foi utilizado o Visual Studio 2017 para desenvolver a plataforma e 

o aplicativo, pois essa versão possui a integração com a plataforma Xamarin, que 

usa a linguagem C# para desenvolver aplicações para iOS e Android 

simultaneamente 

Resultados Preliminares 

Os resultados reais ainda serão coletados e validados juntamente com a enfermeira 

e os pacientes envolvidos. A partir do uso do aplicativo, serão validados o fluxo de 

informações, a interação entre pacientes e médicos, o apontamento de dados 

relevantes ao projeto, possíveis processos manuais a serem automatizados e 

detectar melhorias no sistema de gestão atual. 



Com tudo isso, foi possível desenvolver a primeira versão do aplicativo e da 

plataforma web, assim com o feedback de pacientes e da enfermeira chefe, 

naturalmente a segunda versão apresentará correções e melhorias. Sendo que a 

versão final, será entregue somente após a aprovação da enfermeira. 
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