
RETIFICAÇÃO 003 DA "ORIENTAÇÃO PARA OS PROJETOS - FASE 2" DO
EDITAL Nº043/2021–LAIS/UFRN

SELEÇÃO DE PESQUISADORES PARA ATUAR NO PROJETO "PESQUISA
APLICADA PARA INTEGRAÇÃO INTELIGENTE ORIENTADA AO

FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO PARA RESPOSTA RÁPIDA À
SÍFILIS"

Onde se lê:

Orientação para os Projetos do perfil III - Sistemas para Saúde:

Perfil Front-end

Título Quem? O que quero fazer? Critérios de Aceitação Obrigatória

?

História de

Usuário#1 -

Página Inicial

Cidadão

Após acessar a
página inicial da
aplicação, desejo
realizar o meu
autocadastro para
acessar o sistema de
gestão de casos e
visualizar os dados
públicos
relacionados à
notificação dos casos
covid-19

CA01: o sistema deverá validar o endereço

de e-mail informado pelo usuário

CA02: o sistema deverá permitir o login do

usuário utilizando um endereço de e-mail

CA03: a página inicial deverá exibir os

seguintes indicadores (gráficos) quanto à

notificação de casos covid-19:

- Casos de covid (Total, Jovens 0-19

anos, Adultos 20-59 anos, idosos

acima de 60 anos)

- Casos descartados

- Casos suspeitos

- Casos tratados

- Casos perdidos

Sim

História de

Usuário#2 -

Autocadastro

Cidadão

Realizar o meu

cadastro para acessar

o sistema para gestão

CA#01: ao realizar o autocadastro, o

profissional de saúde deverá informar os
Sim
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de Usuários de casos covid-19 seguintes dados:

- Nome Completo

- CPF

- Data de Nascimento

- E-mail

- Telefone

- Senha

- Confirmação Senha

CA#02: o formulário deverá exibir

mensagem de validação, caso o CPF ou

e-mail sejam inválidos.

CA#03: o formulário deverá exibir uma

mensagem de confirmação após o usuário

enviar os seus dados.

História de

Usuário#3 -

Autenticação

de Usuários

Cidadão

Realizar o login no

sistema para gestão

de casos covid-19

CA#01: o formulário de login deverá

solicitar e-mail e senha.

OBS.: o login deverá ser validado

utilizando a API REST, utilizando as

seguintes credenciais:

e-mail

usuario@lais.huol.ufrn.br

senha

senha@123

A API REST poderá ser acessada por meio

do seguinte endereço:

https://gestaodecasos-edital043.vercel.app/a

pi/auth/login

História de

Usuário#4 -
Cidadão

Ao realizar o login

no sistema, desejo
CA#01: ao listar os vínculos disponíveis

para um usuário especificado, deverão ser
Sim
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Seleção de

Vínculos

selecionar o meu

vínculo e acessar a

gestão de casos

exibidos os seguintes dados: nome do

estabelecimento de saúde e perfil de acesso

(médico, enfermeiro,...)

CA#02: para acessar determinado vínculo,

o usuário deverá considerar uma lista de

vínculos disponíveis

História de

Usuário#5 -

Gestão de

Casos

Cidadão

Ao acessar o sistema

de gestão de casos,

desejo visualizar os

casos cadastrados,

utilizando CPF ou

CNS do paciente ou

por meio de um

filtro avançado com

vários parâmetros

CA#01: o sistema deverá permitir a busca

dos casos cadastrados, a partir do CPF ou

CNS (Cartão SUS) do paciente

CA#02: o sistema deverá permitir filtrar os

casos cadastrados, utilizando um filtro

avançado, com os seguintes parâmetros:

- Nome

- Data de Nascimento

- Bairro

- Sexo (masculino, feminino, não

informado)

- Escolaridade (Ensino

Fundamental, Ensino Médio,

Graduação, Pós-graduação)

- Raça (branca, parda, preta,

amarela, indígena, ignorada)

- Status (diagnosticado, descartado,

em tratamento, encerrado)

- Data de abertura

- Data de encerramento

CA#03: ao selecionar o filtro desejado, o

sistema deverá conter uma listagem dos

casos relacionados. Em cada resultado da

busca, deverão ser apresentados os

Sim
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seguintes dados ordenados pelo nome do

paciente e em ordem alfabética:

- Nome do Paciente

- CPF

- Idade

- Bairro

- Status: diagnosticado, descartado,

em tratamento, encerrado)

CA#04: para cada resultado listado, o

sistema deverá fornecer uma opção para

“Visualizar os detalhes” do caso, bem como

uma opção para “Encerrar o caso”

CA05: ao confirmar o encerramento de um

caso, o sistema deverá exibir uma

mensagem de confirmação, bem como

alterar o status do caso para “Encerrado”
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Orientação para os projetos do perfil IV - Sistemas para Saúde:

Perfil UX/UI

Título Quem? O que quero fazer? Critérios de Aceitação Obrigatória

?

História de

Usuário#1 -

Página Inicial

Cidadão

Após acessar a
página inicial da
aplicação, desejo
realizar o meu
autocadastro para
acessar o sistema de
gestão de casos e
visualizar os dados
públicos
relacionados a
notificação dos casos
covid-19

CA#01: o protótipo deverá disponibilizar

um link que leve o cidadão para a tela de

autocadastro ou ainda realize o seu login

CA#02: a página deverá exibir o nome do

sistema e o seu logotipo

CA03: a página inicial deverá exibir os

seguintes indicadores (gráficos) quanto à

notificação de casos covid-19:

- Casos Confirmados (total, jovens

0-19 anos, adultos 20-59 anos,

idosos acima de 60 anos)

- Casos descartados

- Casos suspeitos

- Casos tratados

- Óbitos

Sim

História de

Usuário#2 -

Autenticação

de Usuários

Cidadão

Realizar o login no

sistema para gestão

de casos covid-19

CA#01: ao realizar o autocadastro, o

cidadão deverá informar os seguintes

dados:

- Nome Completo

- CPF

- Data de Nascimento

- E-mail

- Confirmação E-mail

Sim
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- Telefone

- Endereço (Rua, número,

complemento, bairro, município,

CEP)

- Senha

- Confirmação Senha

CA#02: o formulário deverá exibir

mensagem de validação, caso o CPF ou

CEP sejam inválidos.

CA#03: o formulário deverá exibir uma

mensagem de confirmação após o usuário

enviar os seus dados.

História de

Usuário#3 -

Seleção de

Vínculos

Cidadão

Ao realizar o login

no sistema, desejo

selecionar o meu

vínculo e acessar a

gestão de casos

CA#01: ao listar os vínculos disponíveis

para um usuário especificado, deverão ser

exibidos os seguintes dados: nome do

estabelecimento de saúde e perfil de acesso,

exemplo:

Estabelecimento de Saúde: UBS São João

Perfil: médico

Estabelecimento de Saúde: UBS Alecrim

Perfil: enfermeiro

CA#02: para acessar determinado vínculo,

o usuário deverá considerar uma lista de

vínculos disponíveis

CA#03: ao acessar a tela de vínculos, o

usuário deverá ter a possibilidade de

acessar um menu de navegação, contendo

as informações relacionadas ao seu perfil:

Meu Perfil, Configurações e Sair

Sim
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História de

Usuário#4 -

Gestão de

Casos

Cidadão

Ao acessar o sistema

de gestão de casos,

desejo visualizar os

casos cadastrados,

utilizando o CPF ou

CNS do paciente ou

por meio de um

filtro avançado com

vários parâmetros

CA#01: o sistema deverá permitir a busca

dos casos cadastrados, a partir do CPF ou

CNS (Cartão SUS) do paciente

CA#02: o sistema deverá permitir filtrar os

casos cadastrados, utilizando um filtro

avançado, com os seguintes parâmetros:

- Nome

- Data de Nascimento

- Bairro

- Sexo

- Escolaridade

- Raça

- Status (diagnosticado, descartado,

em tratamento, encerrado)

- Data de abertura

- Data de encerramento

CA#03: ao selecionar o filtro desejado, o

sistema deverá indicar uma listagem dos

casos relacionados, em cada resultado da

busca deverão ser apresentados os seguintes

dados:

- Nome do Paciente

- CPF

- Idade

- Bairro

- Status: diagnosticado, descartado,

em tratamento, encerrado)

CA#04: para cada resultado listado, o

sistema deverá fornecer uma opção para

“Visualizar os detalhes” do caso, bem como

uma opção para “Encerrar o caso”

Sim
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CA05: ao confirmar o encerramento de um

caso, o sistema deverá exibir uma

mensagem de confirmação, bem como

alterar o status do caso para “Encerrado”

Retifica-se para:

Orientação para os Projetos do perfil III - Sistemas para Saúde:

Perfil Front-end

Título Quem? O que quero fazer? Critérios de Aceitação Obrigatória

?

História de

Usuário#1 -

Página Inicial

Profissional

de Saúde

Após acessar a
página inicial da
aplicação, desejo
realizar o meu
autocadastro para
acessar o sistema de
gestão de casos e
visualizar os dados
públicos
relacionados à
notificação dos casos
covid-19

CA01: o sistema deverá validar o endereço

de e-mail informado pelo usuário

CA02: o sistema deverá permitir o login do

usuário utilizando um endereço de e-mail

CA03: a página inicial deverá exibir os

seguintes indicadores (gráficos) quanto à

notificação de casos covid-19:

- Casos de covid (Total, Jovens 0-19

anos, Adultos 20-59 anos, idosos

acima de 60 anos)

- Casos descartados

- Casos suspeitos

- Casos tratados

- Casos perdidos

Sim

História de

Usuário#2 -

Autocadastro

de Usuários

Profissional

de Saúde

Realizar o meu

cadastro para acessar

o sistema para gestão

de casos covid-19

CA#01: ao realizar o autocadastro, o

profissional de saúde deverá informar os

seguintes dados:

Sim
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- Nome Completo

- CPF

- Data de Nascimento

- E-mail

- Telefone

- Senha

- Confirmação Senha

CA#02: o formulário deverá exibir

mensagem de validação, caso o CPF ou

e-mail sejam inválidos.

CA#03: o formulário deverá exibir uma

mensagem de confirmação após o usuário

enviar os seus dados.

História de

Usuário#3 -

Autenticação

de Usuários

Profissional

de Saúde

Realizar o login no

sistema para gestão

de casos covid-19

CA#01: o formulário de login deverá

solicitar e-mail e senha.

OBS.: o login deverá ser validado

utilizando a API REST, utilizando as

seguintes credenciais:

e-mail

usuario@lais.huol.ufrn.br

senha

senha@123

A API REST poderá ser acessada por meio

do seguinte endereço:

https://gestaodecasos-edital043.vercel.app/a

pi/auth/login

História de

Usuário#4 -

Seleção de

Profissional

de Saúde

Ao realizar o login

no sistema, desejo

selecionar o meu

CA#01: ao listar os vínculos disponíveis

para um usuário especificado, deverão ser

exibidos os seguintes dados: nome do

Sim
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Vínculos vínculo e acessar a

gestão de casos

estabelecimento de saúde e perfil de acesso

(médico, enfermeiro,...)

CA#02: para acessar determinado vínculo,

o usuário deverá considerar uma lista de

vínculos disponíveis

História de

Usuário#5 -

Gestão de

Casos

Profissional

de Saúde

Ao acessar o sistema

de gestão de casos,

desejo visualizar os

casos cadastrados,

utilizando CPF ou

CNS do paciente ou

por meio de um

filtro avançado com

vários parâmetros

CA#01: o sistema deverá permitir a busca

dos casos cadastrados, a partir do CPF ou

CNS (Cartão SUS) do paciente

CA#02: o sistema deverá permitir filtrar os

casos cadastrados, utilizando um filtro

avançado, com os seguintes parâmetros:

- Nome

- Data de Nascimento

- Bairro

- Sexo (masculino, feminino, não

informado)

- Escolaridade (Ensino

Fundamental, Ensino Médio,

Graduação, Pós-graduação)

- Raça (branca, parda, preta,

amarela, indígena, ignorada)

- Status (diagnosticado, descartado,

em tratamento, encerrado)

- Data de abertura

- Data de encerramento

CA#03: ao selecionar o filtro desejado, o

sistema deverá conter uma listagem dos

casos relacionados. Em cada resultado da

busca, deverão ser apresentados os

seguintes dados ordenados pelo nome do

Sim
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paciente e em ordem alfabética:

- Nome do Paciente

- CPF

- Idade

- Bairro

- Status: diagnosticado, descartado,

em tratamento, encerrado)

CA#04: para cada resultado listado, o

sistema deverá fornecer uma opção para

“Visualizar os detalhes” do caso, bem como

uma opção para “Encerrar o caso”

CA05: ao confirmar o encerramento de um

caso, o sistema deverá exibir uma

mensagem de confirmação, bem como

alterar o status do caso para “Encerrado”

Orientação para os projetos do perfil IV - Sistemas para Saúde:

Perfil UX/UI

Título Quem? O que quero fazer? Critérios de Aceitação Obrigatória

?

História de

Usuário#1 -

Página Inicial

Profissional

de Saúde

Após acessar a
página inicial da
aplicação, desejo
realizar o meu
autocadastro para
acessar o sistema de
gestão de casos e
visualizar os dados
públicos
relacionados a
notificação dos casos
covid-19

CA#01: o protótipo deverá disponibilizar

um link que leve o cidadão para a tela de

autocadastro ou ainda realize o seu login

CA#02: a página deverá exibir o nome do

sistema e o seu logotipo

CA03: a página inicial deverá exibir os

seguintes indicadores (gráficos) quanto à

notificação de casos covid-19:

Sim
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- Casos Confirmados (total, jovens

0-19 anos, adultos 20-59 anos,

idosos acima de 60 anos)

- Casos descartados

- Casos suspeitos

- Casos tratados

- Óbitos

História de

Usuário#2 -

Autenticação

de Usuários

Profissional

de Saúde

Realizar o login no

sistema para gestão

de casos covid-19

CA#01: ao realizar o autocadastro, o

cidadão deverá informar os seguintes

dados:

- Nome Completo

- CPF

- Data de Nascimento

- E-mail

- Confirmação E-mail

- Telefone

- Endereço (Rua, número,

complemento, bairro, município,

CEP)

- Senha

- Confirmação Senha

CA#02: o formulário deverá exibir

mensagem de validação, caso o CPF ou

CEP sejam inválidos.

CA#03: o formulário deverá exibir uma

mensagem de confirmação após o usuário

enviar os seus dados.

Sim

História de

Usuário#3 -

Seleção de

Vínculos

Profissional

de Saúde

Ao realizar o login

no sistema, desejo

selecionar o meu

vínculo e acessar a

CA#01: ao listar os vínculos disponíveis

para um usuário especificado, deverão ser

exibidos os seguintes dados: nome do

Sim
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gestão de casos estabelecimento de saúde e perfil de acesso,

exemplo:

Estabelecimento de Saúde: UBS São João

Perfil: médico

Estabelecimento de Saúde: UBS Alecrim

Perfil: enfermeiro

CA#02: para acessar determinado vínculo,

o usuário deverá considerar uma lista de

vínculos disponíveis

CA#03: ao acessar a tela de vínculos, o

usuário deverá ter a possibilidade de

acessar um menu de navegação, contendo

as informações relacionadas ao seu perfil:

Meu Perfil, Configurações e Sair

História de

Usuário#4 -

Gestão de

Casos

Profissional

de Saúde

Ao acessar o sistema

de gestão de casos,

desejo visualizar os

casos cadastrados,

utilizando o CPF ou

CNS do paciente ou

por meio de um

filtro avançado com

vários parâmetros

CA#01: o sistema deverá permitir a busca

dos casos cadastrados, a partir do CPF ou

CNS (Cartão SUS) do paciente

CA#02: o sistema deverá permitir filtrar os

casos cadastrados, utilizando um filtro

avançado, com os seguintes parâmetros:

- Nome

- Data de Nascimento

- Bairro

- Sexo

- Escolaridade

- Raça

- Status (diagnosticado, descartado,

em tratamento, encerrado)

- Data de abertura

Sim
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- Data de encerramento

CA#03: ao selecionar o filtro desejado, o

sistema deverá indicar uma listagem dos

casos relacionados, em cada resultado da

busca deverão ser apresentados os seguintes

dados:

- Nome do Paciente

- CPF

- Idade

- Bairro

- Status: diagnosticado, descartado,

em tratamento, encerrado)

CA#04: para cada resultado listado, o

sistema deverá fornecer uma opção para

“Visualizar os detalhes” do caso, bem como

uma opção para “Encerrar o caso”

CA05: ao confirmar o encerramento de um

caso, o sistema deverá exibir uma

mensagem de confirmação, bem como

alterar o status do caso para “Encerrado”

Natal/RN, 08 de outubro de 2021

Kelson da Costa Medeiros
Presidente da Banca Examinadora
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Retificaçaõ 003 da ORIENTAÇAÕ PARA OS PROJETOS da FASE 2 do Edital
043/2021

Criado por:
KELSON DA COSTA MEDEIROS (***.834.571-**) em 8 de Outubro de 2021 às
12:34

Nome do Arquivo Original:
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