
REFERÊNCIAS

Ainda é necessário realizar mais testes para

validação do sistema. Pretende-se dar

continuidade à metodologia proposta. A partir

dos resultados dessa avaliação, modificações

serão propostas para permitir o emprego do

sistema em pesquisas científicas e na clínica.

CONCLUSÃO

INTRODUÇÃO OBJETIVO

METODOLOGIA

a) Sessões de observação de uso do sistema;

b) Avaliação por especialistas em usabilidade;

c) Teste de usabilidade - pesquisadores

d) Revisão e alteração do sistema

e) Novo teste de usabilidade.

 Verificar falhas nos formulários e no sistema

 Identificar falhas na navegabilidade e usabilidade

Prontuários Eletrônicos são sistemas eletrônicos

para armazenamento de informações de saúde

e dos cuidados recebidos pelo paciente.

Apresenta vantagens em relação ao prontuário

físico, as quais incluem questões ligadas ao

acesso, segurança e recursos.

Tendo em vista a crescente obtenção de

informações clínicas de pacientes atendidos na

Faculdade de Odontologia da UFRGS e a

ausência de ferramentas capazes de explorar

este volume de dados, foi desenvolvido um

prontuário eletrônico referente à área de

Endodontia.

RESULTADOS

Através das sessões de observação de uso do sistema, foram identificados:

• Necessidade de mudanças na interface para facilitar a utilização pelos usuários;

• Necessidade de mudanças em variáveis das fichas do prontuário, para melhor compreensão por parte dos

usuários ao preencher o prontuário;

• Falhas na navegabilidade do sistema, que impedem o cadastro de pacientes e usuários;

• Erros de ortografia
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Mudanças na interface:

Troca do botão 

“cancelar” por “voltar”.

Mudanças nas 

variáveis: acrescentar 

opção “não visível”

Erros do sistema: 

alterar formato da 

data não aceito e 

retirar 

obrigatoriedade 

do e-mail
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