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1. INTRODUÇÃO

A tendência  de  envelhecimento  da  população  tem feito  da  dor  nos  idosos  um
problema sério na saúde pública. Pensa-se que pelo menos um em cada dois idosos sofra
com dor crónica. Dor é um sintoma comum na terceira idade pois o corpo sofre várias
mudanças com o  passar  dos  anos,  mudanças essas  que fazem da dor  persistente  um
problema que, apesar de frequente, muitas vezes é ignorado, desprezado e não é tratado.

Assim, é desejado neste projeto a criação de uma plataforma online para idosos
que possam sofrer deste problema, onde se pretende disponibilizar informações relativas
ao mesmo, para a promoção da saúde e do seu bem-estar, bem como permitir o contacto
dos idosos com profssionais de saúde qualifcados.
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2. PLANEAMENTO

Nas tabelas 1 e 2 abaixo referidas encontram-se descritas as tarefas e atividades
planeadas  para  o  projeto  em  causa,  assim  como  a  respetiva  duração,  descrição  e
dependências. A duração das mesmas é expressa em semanas. 

2.1. Criação de tarefas (com duração)

Identifcaaão Atividades/
Tarefas

Duraaão 
(semanas)

Dependências

A1 Gestão do projeto 17
A2 Levantamento do 

estado da arte
2

A3 Identifcação dos 
objetivos e requisitos
do sistema

3 A2

T3.1 Descrição geral do 
sistema

1

T3.2 Defnição dos 
requisitos

2 T3.1

A4 Modelação do projeto 3 A3
T4.1 Criação do diagrama

de casos de uso
1

T4.2 Criação do diagrama
de classes

1 T4.1

T4.3 Criação do diagrama
de bases de dados

1 T4.2

T4.4 Criação dos 
protótipos de baixa 
fdelidade

2

A5 Implementação 9 A4
T5.1 Bases de dados 2
T5.2 Backend 2 T5.1
T5.3 Interface do utente 3 T5.2
T5.4 Interface do 

profssional de saúde
3 T5.2

T5.5 Interface do 
administrador

3 T5.2

2.2. Atribuição de tarefas

Tarefa Membro(s) do grupo
A1 Todos
A2 Todos
A3 *
T3.1 Pedro
T3.2 Todos
A4 *
T4.1 Rui
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T4.2 Rui
T4.3 Rui
T4.4 João
A5 *
T5.1 Rui
T5.2 Luís, Pedro
T5.3 João, Rui
T5.4 Luís, Pedro
T5.5 Luís, Pedro

3. STATE OF THE ART

De forma a analisar que plataformas online e software existem atualmente, foi
efetuada uma pesquisa na web. No fm desta pesquisa, verifcámos que existem diversas
aplicações móveis que ajudam a documentar e registar ocorrências de dor,  recolhendo
informações como o nível de intensidade, tipo e localização no corpo da dor, data, hora,
local, medicação em uso assim como meteorologia naquele momento (sendo que pode ter
impactos na ocorrência de dor).

A maioria destas aplicações apenas fazia o registo desta informação localmente
(no dispositivo móvel do paciente), sendo que apenas uma dela tinha uma funcionalidade
em que punha os diversos pacientes na sua plataforma (com problemas de dor em comum)
em contacto uns com os outros (plataforma CatchMyPain).

Posto isto, foi possível verifcar que não existe nenhuma plataforma que conecte
os pacientes diretamente com os profssionais de saúde, fornecendo um chat de partilha
de mensagens e conteúdo entre os mesmos.
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4. DEFINIÇÃO DE REQUISITOS

Após ter sido feito um estudo de mercado por plataformas deste tipo, defnimos os
requisitos para este projeto de forma a corresponder ás funcionalidades que queremos
implementar assim como para, de certa forma, criar um sistema que replique de forma
melhora  algumas  das  melhores  funcionalidades  encontradas  noutras  plataformas,
complementando os nossos objetivos inicias.

4.1. Requisitos funcionais

Referência Requisito funcional Prioridade

RF1 O  paciente  deverá  puder  entrar  em  contacto  com  um
profissional de saúde

Alta

RF2 O paciente regista um episódio de dor no sistema Alta

RF3 O profissional de saúde vê os dados de saúde e episódios
de dor do paciente.

Alta

RF4 O paciente acede aos seus dados pessoais. Alta

RF5 A plataforma inicial deverá ser uma página Web, com feed
de noticiais sobre dor (introduzidas pelos profissionais de
saúde,  com  palavras-chave  para  facilitar  a  pesquisa  e
uma área para pesquisar)

Alta

RF6 O paciente e o profissional de saúde deverão fazer login a
partir da página web principal (home).

Alta

RF7 O administrador gere o website e confirma a criação de
novos profissionais de saúde.

Alta

RF8 O profissional de saúde recomenda treinos baseados no
histórico do paciente.

Alta

RF9 Os profissionais têm de ter conhecimento a medicação do
paciente para puder receitar exercícios.

Alta

RF10 O profissional de saúde tem mais do que um paciente Média

RF11 Um paciente só tem um profissional de saúde associado a
ele.

Média

RF12 Os  exercícios  deverão  ser  mostrados  em  formato  de
vídeo ao idoso (como exemplo de como deve fazer).

Média

RF13 O login do idoso poderá ser feito sem email. Média

RF14 O paciente regista o nível, tipo e localização da dor com
recurso a um boneco gráfico em 2D (pintar e selecionar)

Média

RF15 A interface gráfica do paciente deverá ser simples, com
componentes gráficos bem visíveis e com cores com bom
contraste.

Média

RF16 A interação entre o profissional  de  saúde e o paciente
deverá  ser  feita  a  partir  de  um  chat  na  página  web

Baixa
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(partilha de texto e recursos visuais)

RF17 O profissional pode inserir artigos informativos na 
plataforma.

Baixa

RF18 O profissional pode gerar alertas para o lado do paciente. Baixa
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4.2. Requisitos não funcionais

Referência Requisito não funcional Prioridade

RNF1 Interface  gráfica  construída  com  recurso  à  framework
Bootstrap 4.

Alta

RNF2 Utilização  das  linguagens  de  programação  WEB  e
frameworks JQuerry e Ajax.

Alta

RNF3 Utilização  da  linguagem  de  programação  PHP  server-
side.

Alta

RNF4 Base de dados desenvolvida em PostgreSQL. Alta

RNF5 O processo de recolha de informação sobre o paciente
deverá demorar menos de 3 minutos.

Média

RNF6 Compatível com os browsers mais utilizados atualmente 
(Chrome, Firefox, Opera, Safari e Edge).

Média

RNF7 A interface de utilizador deve ser de aprendizagem rápida
e simples de utilizar por pessoas idosas.

Média

RNF8 Uptime do sistema 95% (em relação a 1 ano) Média
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5. MODELO DE CASOS DE UTILIZAÇÃO

5.1. Visão Geral

O diagrama de casos de uso abaixo (Figura 1) descreve a funcionalidade proposta 
para o sistema a implementar, facilitando o levantamento dos requisitos funcionais do 
sistema. 

Um caso de uso é uma ação que um ator efetua e que interage com o sistema.

Figura 1 - Diagrama de casos de uso

5.2. Atores
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Na tabela seguinte estão listados e descritos os atores deste sistema.

Nome Descriaão
Utente O utente é o utilizador alvo deste website. Este utilizador tem 

a opção de utilizar o website sem efectuar um registo, o que 
lhe permite aceder a informação pública, nomeadamente a 
notícias, artigos e vídeos colocados pelos profssionais de 
saúde. Se o utente estiver registado na plataforma pode então 
fazer o registo os seus episódios de dor e entrar em contacto 
com um profssional de saúde para obter ajuda e 
dicas/exercícios para melhorar o seu estado.

Profssional 
de saúde 

O profssional de saúde tem como tarefa principal analisar os 
dados e os episódios de dor de cada utente associado a si, e 
fazer a recomendação de exercícios para melhorar as dores dos
seus utentes. Pode também marcar consultas presenciais com 
cada utente para diagnosticar fsicamente o paciente. O 
profssional de saúde também deve ter a capacidade de 
adicionar artigos, notícias e vídeos de acesso público no 
website.

Administrado
r 

O administrador é o responsável pela manutenção do sistema. 
A sua função é fazer a manutenção geral do sistema para 
garantir o seu bom funcionamento e confrmar os registos dos 
profssionais de saúde.

5.3. Descrição dos casos de uso

Na tabela seguinte estão listados os casos de uso executados por cada ator.

Nome do caso 
de uso

Ator que 
executa

Descriaão

Consultar 
artigos 

Utente Os utilizadores desta plataforma podem 
aceder a artigos informativos disponibilizados 
no website pelos profssionais de saúde.

Consultar 
vídeos 

Utente Os utilizadores desta plataforma podem 
aceder a vídeos informativos disponibilizados 
no website pelos profssionais de saúde.

Registar 
episódios de 
dor 

Utente O utente pode registar os seus episódios de 
dor para serem analisados por um profssional
de saúde.

Registo 
gráfco da dor

Utente Para facilitar o processo de registo de 
episódios de dor o utente deve fazer esse 
registo recorrendo a elementos gráfcos como 
uma fgura humana para localizar a dor e 
uma escala de cores para detalhar a sua 
intensidade.

Aceder a Utente O utente pode aceder aos seus dados pessoais.
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dados 
pessoais
Aceder a 
exercícios 
recomendado
s

Utente O utente acede aos exercícios recomendados 
por um profssional de saúde após este ter 
analisado os seus dados e episódios de dor.

Utilizar o chat Utente, 
Profssional 
de saúde 

O utente e o profssional de saúde podem 
utilizar o chat para estabelecer contacto de 
forma a facilitar a comunicação entre ambos.

Adicionar 
novos utentes

Profssional 
de saúde

O profssional de saúde deve fazer o registo de
novos utentes nas suas primeiras consultas.

Consultar 
dados do 
paciente 

Profssional 
de saúde

O profssional de saúde pode consultar os 
dados pessoais de cada um dos utentes 
associados a si.

Consultar 
episódios de 
dor 

Profssional 
de saúde

O profssional de saúde pode consultar todos 
os episódios de dor de cada um dos utentes 
associados a si.

Recomendar 
Treinos 

Profssional 
de saúde

O profssional de saúde, após a consulta dos 
dados dos seus utentes, recomenda treinos 
para ajudar no melhoramento das dores 
registadas nos episódios de dor.

Criar 
consultas

Profssional 
de saúde

O profssional de saúde pode agendar 
consultas com cada um dos utentes.

Inserir 
artigos na 
plataforma

Profssional 
de saúde

O profssional de saúde insere artigos 
informativos para o público desta plataforma.

Inserir vídeos Profssional 
de saúde

O profssional de saúde insere vídeos 
informativos para o público desta plataforma.

Gerir Sistema Administrado
r 

O administrador é responsável pela 
manutenção geral deste sistema para manter 
o seu bom funcionamento.

Adicionar 
novos 
profssionais 
de saúde 

Administrado
r 

O administrador deve registar novos 
profssionais de saúde no sistema.

Autenticaaão Utente, 
Profssional 
de saúde, 
Administrado
r 

Processo de login no website que permite 
identifcar cada utilizador individualmente.
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6. DIAGRAMAS

Diagrama de classes, baseado nas tarefas defnidas previamente.

Figura 2 - Diagrama de classes

7. MODELAÇÃO DE DADOS

Após serem definidos os requisitos para o projeto, foi definido a estrutura dos dados 
a ser usada na base dados.
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Figura 3 - Diagrama físico da base de dados
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8. INTERFACE

De seguida, serão apresentadas e descritas as diferentes interfaces presentes no 
website, assim como a ordem pela qual aparecem ao longo da utilização da plataforma 
(tanto da parte do funcionário, como do paciente).

8.1. Página inicial

Figura 4 - Página inicial (home)

8.2. Paciente
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Figura 5 - Mockup de baixa fdelidade (paciente)

Figura 6 - Paciente (registo de episódio de dor)
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Figura 7 - Paciente (calendário)

Figura 8 - Paciente (treinos)

8.3. Funcionário
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Figura 9 - Mockup de baixa fdelidade (funcionário)

8.4. Administrador

Figura 10 - Mockup de baixa fdelidade (admin)

9. ANEXOS
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