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ANEXO I – APROVAÇÃO NO COMITÊ DE ÉTICA 
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APÊNDICE I – CARTA DE AUTORIZAÇÃO DO 

EXPERIMENTO NO IOP/GRAACC/UNIFESP 
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APÊNDICE II – CARTA DE AUTORIZAÇÃO DO 

EXPERIMENTO NA DISCIPLINA DE DIAGNÓSTICO POR 

IMAGEM EM PEDIATRIA 
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APÊNDICE III – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 
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APÊNDICE IV – QUESTIONÁRIO REVISÃO DA 

LITERATURA 

Avaliador:_______________________________________________________ 

Título do Artigo:__________________________________________________ 

Data:__________________ 

 

1. Qual o porte do projeto? 

� Estudo piloto. 

� Projeto em produção. 

 

2. Qual o tipo de avaliação indicada na publicação? 

� Segurança. 

� Praticidade. 

� Utilidade. 

 

3. Quais os instrumentos são indicados na publicação para realizar a segunda opinião? 

� Carta / Correios. 

� Câmera Fotográfica. 

� E-mail. 

� FTP. 

� Navegador da internet. 

� PDA / Telefone celular. 

� Sistema de colaboração. 

� Sistema próprio de telemedicina. 

 

4. O processo de segunda opinião utilizado atende a emergências? 

� Não. 

� Sim. 

 

5. Quais as especialidades que o processo de segunda opinião atende? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6. O processo é aberto à comunidade, ou seja, pode ser utilizados por médicos externos a 

uma instituição? 

� Não. 

� Sim. 
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7. O processo de segunda opinião utiliza um protocolo de solicitação? 

� Não. 

� Sim. 

 

8. A publicação apresenta o tempo de resposta para solicitações de segunda opinião? 

� Não. 

� Sim. O tempo foi de:_____ 

 

9. Os instrumentos utilizados de segunda opinião estão integrados com outros sistemas, 

como por exemplo, o sistema informação hospitalar?  

� Não. 

� Sim. 

 

10. Existem evidências que o processo de segunda opinião apresentado no artigo gerou 

opiniões positivas? 

� Não o processo não gerou opiniões positivas. 

� Sim, no tempo de atendimento. 

� Sim, na qualidade do atendimento. 

� Sim, na qualidade de trabalho dos médicos. 

� Sim, no aspecto financeiro. 

� Sim, na velocidade de transmissão dos arquivos médicos. 

� Sim, na qualidade dos arquivos médicos transmitidos. 

 

11. O que você achou da qualidade do artigo? 

� O artigo é bom, está bem escrito. 

� O artigo é regular, está bem escrito. 

� O artigo é ruim, está mal escrito. 

 

12. O que você achou do projeto descrito no artigo? 

� O projeto é interessante. 

� O projeto é regular. 

� O projeto é ruim. 

 

13. Qual a categorização do projeto descrito no artigo? 

� Projeto acadêmico. 

� Projeto comercial. 

� Projeto institucional. 

� Projeto governamental. 
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APÊNDICE V – DOCUMENTOS DE CASO DE USO 

Este anexo apresenta os seguintes documentos de casos de uso: 

 

� Cadastrar Médico Requerente 

� Cadastrar Médico Consultor 

� Consultar Médicos 

� Manter Médico 

� Alterar Senha 

� Realizar Autenticação no Sistema 

� Exibir Painel Principal 

� Solicitar Segunda Opinião Médica 

� Cadastrar Paciente 

� Consultar Solicitações de Segunda Opinião Médica 

� Exibir Solicitação de Segunda Opinião Médica 

� Comentar Solicitação de Segunda Opinião Médica 

� Encerrar Segunda Opinião Médica 

� Re-abrir Solicitação de Segunda Opinião Médica 
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Setor de Telemedicina 

Departamento de Informática em Saúde 

Universidade Federal de São Paulo 

http://www.unifesp.br/dis/set 

 

A imagem não pode ser  
exibida. Talvez o computador  

não tenha memória suficiente  
para abrir a imagem ou talvez  
ela esteja corrompida. Reinicie  
o computador e abra o arquivo 
novamente. Se ainda assim  
aparecer o x vermelho, poderá 
ser necessário excluir a  
imagem e inseri-la novamente.
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Especificação Use Case 

 

Caso de Uso Cadastrar Médico Requerente 

 

1. Atores 

 

 

 

� Médico Requerente – médico ou profissional de saúde que solicita a segunda opinião 
médica para outros médicos ou grupo de especialistas médicos. 

 

2. Objetivos 

 

Este caso de uso descreve o cadastro do médico requerente no sistema de segunda opinião 
médica. Com este cadastro o Médico Requerente estará apto para se autenticar e utilizar o 
sistema para solicitar segunda opinião médica. 
 
 
3. Pré-Condições 

Não existem pré-condições para realizar o cadastro. 

 

4. Pós-Condições 

O Médico Requerente terá sido cadastrado. 

 

5. Requisitos Especiais 

� O e-mail deve ser único por médico cadastrado independente se for requerente, consultor 
ou administrador. 

� As senhas informadas nos campos senha e re-senha devem ser iguais. 
� Deve ser enviado um e-mail para confirmar a conclusão do cadastro. Texto do e-mail: 

 
Prezado <Nome do Médico>, 
 
Obrigado por participar do Sistema de Teleconsulta Médica 
Para concluir o seu cadastro no sistema clique no link abaixo: 
 
<informar o link de acesso> 
 
Atenciosamente, 
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Equipe do Sistema de Teleconsulta Assíncrona 
 

� A senha informada deve ser criptografa no seu armazenamento. 
� O Médico Requerente apenas estará apto para se autenticar após a conclusão do 

cadastro, ou seja, clicando no link enviado por e-mail. 
 
 

6. Diagrama Use Case 

 

 
 

7. Cenário Primário 

Neste cenário o Médico Requerente solicita o seu cadastro no sistema como médico 
requerente, informa os dados e solicita a gravação. O sistema valida as informações e grava o 
cadastro do Médico Requerente. 

 

1. O Médico Requerente informa que quer realizar o seu cadastro. 
2. O sistema solicita ao médico os seus dados cadastrais. 
3. O Médico Requerente preenche os dados. 
4. O Médico Requerente solicita a gravação dos dados. 
5. O sistema valida os dados. 
6. O sistema grava os dados do Médico Requerente. 
7. O sistema apresenta a mensagem “Parabéns! Seu cadastro foi realizado com sucesso! 

Você receberá um e-mail com os dados do cadastro”. 
8. O sistema envia um e-mail para o Médico Requerente solicitando a conclusão do seu 

cadastro.  
 
 

8. Cenários Secundários 

 

Cadastrar médico com e-mail previamente cadastrado 

Neste cenário o Médico Requerente informa os dados e solicita a gravação. Porém o sistema 
verifica que o e-mail informado já foi utilizado em outro cadastro. 
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1. No passo 5 do cenário primário, o sistema constata que o e-mail informado pelo 

Médico Requerente já foi utilizado em outro cadastro. 
2. O sistema apresenta a mensagem “O E-mail fornecido já existe no sistema. Verifique 

se você já apresenta cadastro no sistema ou informe outro e-mail.”. 
3. O sistema retorna ao passo 2 do cenário primário. 

 
 

Cadastrar médico com senhas de acesso diferentes 

Neste cenário o Médico Requerente informa os dados e solicita a gravação. Porém o sistema 
verifica que as senhas informadas são diferentes. 
 

1. No passo 5 do cenário primário, o sistema constata que as senhas informadas pelo 
Médico Requerente são diferentes. 

2. O sistema apresenta a mensagem “As senhas informadas são diferentes. Informe 
novamente as duas senhas.”. 

3. O sistema retorna ao passo 2 do cenário primário. 
 
 

 
9. Propriedade dos campos 

 

Campo Tipo Tamanho Formato Validação / Comportamento 

E-mail Texto 50 --- Obrigatório. Deve ser um e-mail 
válido. 

Nome Texto 50 --- Obrigatório. 
Senha Texto 10 --- Obrigatório. 

Re-senha Texto 10 --- 
Obrigatório. O valor informado 
deve ser igual ao valor informado 
no campo senha. 

CRM Texto 8 --- Obrigatório. Aceitar apenas 
números. 

Estado Combobox 20 --- Opcional. 
Cidade Texto 30 --- Opcional. 
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10. Protótipo 
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A imagem não pode ser  
exibida. Talvez o computador  

não tenha memória suficiente  
para abrir a imagem ou talvez  
ela esteja corrompida. Reinicie  
o computador e abra o arquivo 
novamente. Se ainda assim  
aparecer o x vermelho, poderá 
ser necessário excluir a  
imagem e inseri-la novamente.
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Especificação Use Case 

 

Caso de Uso Cadastrar Médico Consultor 

 

1. Atores 

 

 

 

� Médico Consultor – médico ou profissional de saúde que fornece a sua opinião para 
solicitações de segunda opinião médica. 

 

2. Objetivos 

 

Este caso de uso descreve o cadastro do médico consultor no sistema de segunda opinião 
médica. Com este cadastro o Médico Consultor estará apto para se autenticar e utilizar o 
sistema para informar a sua opinião para solicitações de segunda opinião médica. 
 
 
3. Pré-Condições 

Não existem pré-condições para realizar o cadastro. 

 

4. Pós-Condições 

O Médico Consultor terá sido cadastrado. 

 

5. Requisitos Especiais 

� O e-mail deve ser único por médico cadastrado independente se for requerente, consultor 
ou administrador. 

� As senhas informadas nos campos senha e re-senha devem ser iguais. 
� Deve ser enviado um e-mail para confirmar a conclusão do cadastro. Texto do e-mail: 

 
Prezado <Nome do Médico>, 
 
Obrigado por participar do Sistema de Teleconsulta Médica 
Para concluir o seu cadastro no sistema clique no link abaixo: 
 
<informar o link de acesso> 
 
Atenciosamente, 
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Equipe do Sistema de Teleconsulta Assíncrona. 
 

� A senha informada deve ser criptografa no seu armazenamento. 
� O Médico Consultor apenas estará apto para se autenticar após a conclusão do cadastro, 

ou seja, clicando no link enviado por e-mail e após o administrador autorizar o Médico 
Consultor com a execução do caso de uso “Manter Médico”. 

 
 

6. Diagrama Use Case 

 

 
 

7. Cenário Primário 

Neste cenário o Médico Consultor solicita o seu cadastro no sistema como médico consultor, 
informa os dados e solicita a gravação. O sistema valida as informações e grava o cadastro do 
Médico Consultor. 

 

1. O Médico Consultor informa que quer realizar o seu cadastro. 
2. O sistema solicita ao Médico Consultor os seus dados cadastrais. 
3. O Médico Consultor preenche os dados. 
4. O Médico Consultor solicita a gravação dos dados. 
5. O sistema valida os dados. 
6. O sistema grava os dados do Médico Consultor. 
7. O sistema apresenta a mensagem “Parabéns! Seu cadastro foi realizado com sucesso! 

Você receberá um e-mail com os dados do cadastro.”. 
8. O sistema envia um e-mail para o Médico Consultor solicitando a conclusão do seu 

cadastro.  
 
 

8. Cenários Secundários 

 

Cadastrar médico com e-mail previamente cadastrado 
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Neste cenário o Médico Consultor informa os dados e solicita a gravação. Porém o sistema 
verifica que o e-mail informado já foi utilizado em outro cadastro. 
 

1. No passo 5 do cenário primário, o sistema constata que o e-mail informado pelo 
Médico Consultor já foi utilizado em outro cadastro. 

2. O sistema apresenta a mensagem “O E-mail fornecido já existe no sistema. Verifique 
se o médico já apresenta cadastro no sistema ou informe outro e-mail. 

3. O sistema retorna ao passo 2 do cenário primário. 
 
 

Cadastrar médico com senhas de acesso diferentes 

Neste cenário o Médico Consultor informa os dados e solicita a gravação. Porém o sistema 
verifica que as senhas informadas são diferentes. 
 

1. No passo 5 do cenário primário, o sistema constata que as senhas informadas pelo 
Médico Consultor são diferentes. 

2. O sistema apresenta a mensagem “As senhas informadas são diferentes. Informe 
novamente as duas senhas.”. 

3. O sistema retorna ao passo 2 do cenário primário. 
 
 

 
9. Propriedade dos campos 

 

Campo Tipo Tamanho Formato Validação / Comportamento 

E-mail Texto 50 --- Obrigatório. Deve ser um e-mail 
válido. 

Nome Texto 50 --- Obrigatório. 
Senha Texto 10 --- Obrigatório. 

Re-senha Texto 10 --- 
Obrigatório. O valor informado 
deve ser igual ao valor informado 
no campo senha. 

CRM Texto 8 --- Obrigatório. Aceitar apenas 
números. 

Estado Combobox 20 --- Opcional. 
Cidade Texto 30 --- Opcional. 

Especialidades Checkbox 30 --- Pelo menos uma especialidade 
deve ser selecionada. 

Palavra chave Texto 30 --- Opcional. 
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10. Protótipo 
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