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1 INTRODUÇÃO
Por meio do sistema o usuário poderá acessar de forma online no conforto da
sua casa, verificar a disponibilidade dos médicos e horários para seu atendimento.
Sem a necessidade de arriscar sua vida saindo de casa de madrugada para guardar
um lugar numa fila para fazer a marcação, como é feito atualmente e evitar
constrangimentos, por exemplo, chegar a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e não
ser atendido por não haver mais ficha para o atendimento, o sistema ajuda os usuários
a ter agilidade e comodidade na marcação de consultas. Este relatório descreve o
desenvolvimento do Sistema Mais Saúde Mossoró (MSM), desenvolvido pelos
discentes Davi Chagas Silva, Francisco Vitor Felix de Aquino e Veridiano Francisco
da Silva.

2 OBJETIVOS
Desenvolver o Sistema Mais Saúde Mossoró com o módulo de marcação de
consultas através de uma interface simples para ajudar os usuários do Sistema Único
de Saúde (SUS) a ter agilidade e comodidade na marcação de consultas.

3 METODOLOGIA
Para este trabalho utilizamos a metodologia Extreme Programming (XP) que é
uma metodologia ágil para equipes pequenas e médias. A XP tem como foco o
feedback constante, a abordagem incremental e a comunicação, para Sommerville
(2011) o XP é talvez o mais conhecido e mais utilizado dos métodos ágeis. Um fator
fundamental do Extreme programming é a programação em pares, uma prática de
desenvolvimento onde os programadores trabalham em duplas e vão desenvolvendo
teste para cada tarefa antes de escreverem o código e para cada nova atualização os
testes deverão ser executados com sucesso. O MSM é um sistema simples no âmbito
do usuário ao qual ele é de fácil acesso e uso. Para o seu desenvolvimento foi feito o
uso de diversas tecnologias, tais como, Html, CSS, Javacript, Php e Frameworks de
Estilização, Bootstrap. A construção de sistemas Web se dar por dois aspectos
importantes, são eles, o Front-end e o Back-end. No desenvolvimento de sistemas
web o termo front-end diz respeito a parte frontal, ao qual desenvolvedor irá lidar

6

diretamente com o usuário, ou seja, toda parte Visual. No front-end web algumas
tecnologias são fundamentais, são elas:
•

Html (Hyper Text Markup Language ou Linguagem de marcação de Hipertexto)
- A parte estrutural do sistema Web se dar a partir do html, é onde vamos dar
início ao esqueleto da página.

•

Css (Cascading Style Sheets ou Folha de Estilo em Cascata) - Essa é uma
tecnologia de estilização, onde por meio desta vamos dar cores, tamanho de
fontes, espaçamentos etc.

•

JavaScript - Essa é uma linguagem de programação, dificilmente irá ter um
site que não á use, onde por meio desta tecnologia poderá fazer o dinamismo
da aplicação.
Para o desenvolvimento de sua interface também foi utilizado o Boostrap, que

é framework de estilização que ajuda no desenvolvimento de sites responsivos e
moveis, dispondo de diversos componentes de interface HTML, CSS e JavaScript
prontos, onde por meio dele poderá criar protótipos, de modo a agilizando a criação
de interfaces de Sites.

4 DESCRIÇÃO DO PROJETO
Segundo um levantamento feito junto a Secretaria de Saúde no ano de 2017 a
cidade de Mossoró contava com 45 UBS, cada uma com seu sistema de marcação
diferente, aonde quem gerencia toda a marcação de consultas é o próprio gestor da
unidade e algumas unidades não contava com internet, dificultando cada vez mais a
situação. Conforme o levantamento realizado, idealizou-se o Mais Saúde Mossoró,
como uma forma de unificar a informação e deixá-la mais simples e clara possível.
Para isso, também tivemos que deixar o código mais simples possível, sem
informações excessivas e utilizando uma arquitetura minimalista.

5 IMPLEMENTAÇÃO DO MSM
A seguir será disposto algumas capturas de telas apresentando o uso do
sistema em desktop, bem como seus módulos. A Landing page é disposta de 3
módulos, demostrados na Figura 1, que são:
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•

Módulo Paciente;

•

Módulo Médico;

•

Módulo Administrador.
Figura 1 – Landing Page.

Fonte: Autoria própria.

Módulo de Paciente

Acessando o módulo do paciente, o usuário irá ser direcionado à página de
login, demostrado na Figura 2, onde por meio do mesmo disponibilizará seus dados
para fazer o acesso, caso não tenha sido feito o cadastro de acesso, o usuário será
encaminhado a uma outra página (cadastro), visualizado na Figura 3, após o cadastro
ser realizado ele irá ter acesso ao módulo, apresentado na Figura 4, que dispõe das
seguintes funções:

•

Visualizar o seu perfil, Compromissos e Agendar Consulta;

•

Poderá ver seu próprio histórico de consultas;

•

Ver seu próprio histórico médico;

•

Atualizar seu perfil, alterar a senha e recuperar a senha.
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Figura 2-Paciente Login.

Fonte: Autoria própria.

9

Figura 3 - Registro Paciente.

Fonte: Autoria Própria

Figura 4- Área Paciente.

Fonte: Autoria própria.
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Módulo médico

Ao acessar, o médico é direcionado a página de login do médico, visualizado
na Figura 5, faz-se cadastro, caso não tenha, a Figura 6 apresenta que após ser
realizado o cadastro ele irá ter acesso a outra página, nesta seção o médico pode:
•

Visualizar seu próprio perfil e consultas online;

•

Ver o histórico de consultas do paciente;

•

Gerenciar os pacientes (Adicionar / Atualizar);

•

Pesquisar o paciente com a ajuda do nome do paciente e do número do celular;

•

Atualizar seu perfil, alterar a senha e recuperar a senha.
Figura 5-Médico Login.

Fonte: Autoria própria.
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Figura 6- Área Médico.

Fonte: Autoria própria.

Módulo de administração

O módulo do administrador dispõe das seguintes funcionalidades demostradas
na Figura 7, são elas:
•

Visualizar os pacientes, médicos, compromissos e novas consultas;

•

Adicionar a especialização do médico e administrar os médicos (Adicionar /
Atualizar);

•

Ver os detalhes dos usuários (que marcam uma consulta online) e poderá
excluir usuários;

•

Visualizar os detalhes do paciente;

•

Ver o histórico de compromissos;

•

Visualizar as consultas enviadas pelos usuários;

•

Ver o tempo de login e logout do médico;

•

Ver o tempo de login e logout do usuário;
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•

Visualizar relatórios de pacientes em períodos específicos;

•

Pesquisar o paciente com a ajuda do nome do paciente e do número do celular;

•

Alterar sua própria senha.

Figura 7- Área Admin.

Fonte: Autoria própria.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Levando em consideração que o sistema tem como objetivo a resolução de
problemas na marcação de consultas enfrentado pela população da cidade de
Mossoró – RN que utilizam de Sistema Único de Saúde (SUS), através das unidades
básicas de saúde (UBS), Visando a resolução desse problema o Mais Saúde Mossoró
apresenta um modelo simples e online na marcação de consultas dos usuários. A qual
seu uso trará benefícios a toda comunidade, como agilidade, comodidade e
segurança.
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Conclui-se que o MSM é um sistema web que dispõe de uma interface simples, e de
fácil acesso, pensado na praticidade de seus usuários. Como perspectivas futuras
serão implementados a liberação da medicação entregue na unidade e a marcação
de exames solicitados pelo médico.
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