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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo de apresentar o SWAPGDC: Sistema Web 

para Auxílio em Pesquisas e Gerência de Dados Clínicos. Trata-se de um sistema que, a 

partir de dados de pacientes de uma entidade de saúde, permite a criação e manutenção 

de pesquisas sobre esses dados, que podem ser utilizados tanto para estudos acadêmicos 

como para auxiliar na administração da entidade. Além das pesquisas, existem relatórios 

específicos associados a indicadores que objetivam informar os gestores dessa entidade 

e também auxiliá-los com tomadas de decisão. Para o esclarecimento do trabalho, é feita 

uma contextualização, abordando conceitos como Gestão de Conhecimento, Data 

Warehouse e Data Mining. Esse trabalho também apresenta sistemas similares (sistemas 

do HCPA e o SIPAGEH), que serviram como fonte de idéias, definição de escopo do 

trabalho, assim como para comparações. Por fim, são apresentados a especificação e o 

desenvolvimento de um protótipo do sistema, terminando com as conclusões do 

trabalho desenvolvido. 
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Web System for Support of Researches and 

Clinic Data Management 

ABSTRACT 

The objective of this paper is to present the Web System for Support of 

Researches and Clinic Data Management (the portuguese acronym is SWAPGDC). This 

is a system that from data of patients of a health entity, allows you to create and 

maintain researches, which can be used for academic studies and for entity 

management. Besides researches, there are specific reports associated with indicators 

that have the objective of providing information for entity managers, and also of helping 

them with decision-making. For the clarification of this work, there is a 

contextualization, approaching the concepts of Information Management, Data 

Warehouse and Data Mining. Furthermore, this paper present similar cases (systems 

from HCPA and from SIPAGEH), that served as fonts of ideas, as definition of the 

work scope and for comparisons. For last, it is presented the specification and 

development of a prototype of the system, ending with conclusions about the work 

developed. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Apresentação e Motivação 

A medicina vem contando cada vez mais com a ajuda da informática. Os 

conhecimentos de programação que antes eram utilizados apenas para construção de 

ferramentas para diagnóstico e tratamento de pacientes, agora também começam a ser 

aplicados na parte da gerência e manutenção das entidades de saúde. A necessidade de 

redução de custos com manutenção e aprimoramento de resultados está fazendo com 

que a Tecnologia da Informação (TI) se torne cada vez mais importante para essas 

entidades. 

Atualmente, os hospitais modernos beneficiam-se da informática para melhor 

atender seus pacientes. Através de uma base de dados, é possível obter rapidamente 

informações sobre o paciente que chega ao hospital. Se o paciente já esteve lá, haverá 

um prontuário com todas as informações sobre ele: o motivo da entrada anterior, como 

foi tratado e evolução desse tratamento. Porém, utilizados apenas dessa maneira, os 

prontuários de pacientes acabam sendo subutilizados, restritos apenas a um paciente. 

No entanto, considerando-se um conjunto de prontuários, já é possível extrairmos 

algumas estatísticas simples, revelando algumas informações a respeito dos pacientes 

atendidos, inclusive informações implícitas no conjunto de dados e que podem prover 

dados relevantes, por exemplo, para aquisição de medicamentos, eficácia de 

tratamentos, assim como orientação para criação de campanhas para prevenção de 

acidentes e doenças. 

Nesse contexto, já existem soluções proprietárias, porém, essas soluções ficam 

restritas a entidades, que conseguem angariar fundos para aquisição e manutenção 

dessas soluções. Contudo, entidades menores ou inicialmente pequenas acabam ficando 

com poucas opções, ou até sem nenhuma opção, na hora de adquirir ferramentas que 

auxiliem em sua gestão ou pesquisas. 

1.2 Objetivos 

O objetivo desse trabalho é o desenvolvimento de uma ferramenta com 

tecnologias livres que, a partir de uma base de dados de uma entidade da área da saúde, 

seja ela um hospital, um posto de saúde ou uma clínica, permita o desenvolvimento e 

manutenção de relatórios, que possam ser utilizados tanto para estudos e pesquisas 

médicas, como para a gerência da entidade. 
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1.3 Público Alvo 

Este trabalho é voltado para o pessoal da área de saúde, como médicos, 

enfermeiros, profissionais de TI que trabalham em hospitais e gestores de entidades de 

saúde. Alunos de graduação de cursos da área de informática também podem achar o 

trabalho interessante, uma vez que este trabalho possui a especificação e detalhes sobre 

o desenvolvimento de um projeto de software voltado para Web. 

1.4 Organização do Trabalho 

Segue abaixo uma descrição resumida dos capítulos deste trabalho: 

 O Capítulo 2 apresenta o conceito de Gestão do Conhecimento; 

 O Capítulo 3 introduz o paradigma de Data Warehouse; 

 O Capítulo 4 aborda o conceito de Data Mining; 

 O Capítulo 5 faz uma curta apresentação da UML, notação gráfica utilizada 

para a especificação do projeto do SWAPGDC; 

 O Capítulo 6 fala um pouco das origens do SWAPGDC, falando de outros 

sistemas na área da saúde; 

 O Capítulo 7 contém a especificação da ferramenta SWAPGDC; 

 O Capítulo 8 mostra detalhes do desenvolvimento do protótipo; 

 O Capítulo 9 apresenta as conclusões do trabalho desenvolvido. 



 

 

2 GESTÃO DO CONHECIMENTO 

2.1 Visão Geral 

O conceito de Gestão do Conhecimento (GC) surgiu no início da década de 90 e, 

segundo SVEIBY (1998), “a GC não é mais uma moda de eficiência operacional. Faz 

parte da estratégia empresarial.” 

Sobre sua relevância e a abrangência, Krogh (2001) afirma o seguinte: “A GC é 

uma disciplina que tem suscitado cada vez mais atenção nas últimas décadas, tendo 

originado inúmeros trabalhos de investigação e investimentos cada vez mais 

significativos por parte das organizações que reconhecem a sua crescente importância. 

A investigação na área da gestão do conhecimento está ligada a várias disciplinas, entre 

as quais, a gestão estratégica, a teoria das organizações, os sistemas de informação, a 

gestão da tecnologia e inovação, o marketing, a economia, a psicologia, a sociologia, 

etc.” 

A principal preocupação dos investigadores na área da GC reside na busca da 

melhoria de desempenho das organizações através de condições organizacionais 

favoráveis, processos de localização, extração, criação e partilha de conhecimento, 

assim como através das ferramentas e tecnologias de informação e comunicação. De 

forma geral, acredita-se que uma boa prática de GC influencia direta e indiretamente o 

bom desempenho organizacional e financeiro de uma organização. 

A GC possui ainda o objetivo de controlar, facilitar o acesso e manter um 

gerenciamento integrado sobre as informações em seus diversos meios. Entende-se por 

conhecimento a informação interpretada, ou seja, o que cada informação significa e que 

impactos no meio cada informação pode causar de modo que a informação possa ser 

utilizada para tomadas de decisão. 

Sabendo como o meio reage às informações, pode-se antever as mudanças e se 

posicionar de forma a obter vantagens e ser bem sucedido nos objetivos a que se 

propõe. Em uma definição resumida pode-se dizer que GC é um processo sistemático, 

articulado e intencional, apoiado na geração, codificação, disseminação e apropriação 

de conhecimentos, com o propósito de atingir a excelência organizacional. 

Apesar das entidades de saúde normalmente não estarem voltadas para a 

competitividade em um mercado, o objetivo de atender melhor quem busca o seu 

auxílio, assim como manter um bom ambiente de trabalho faz com que a melhoria na 
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qualidade e quantidade dos seus serviços seja um objetivo constante. Sendo assim, o 

estudo e entendimento dos processos e fluxos de informação nessas organizações, 

necessários para melhor gerência dos recursos disponíveis, tornam-se tão importante 

para uma entidade de saúde quanto para uma empresa que deseja manter ou melhorar a 

qualidade dos seus produtos e serviços, tanto internos como externos. 

2.2 Conceitos Básicos 

Para compreender GC, deve-se iniciar descrevendo os conceitos de dado, 

informação, conhecimento, chegando por fim, ao processo de GC.  

Dado pode ter significados distintos, dependendo do contexto no qual a palavra é 

utilizada. Para uma organização, dado é o registro estruturado de transações. 

Genericamente, pode ser definido como um “conjunto de fatos distintos e objetivos, 

relativos a eventos” (DAVENPORT e PRUSAK, 1998). É informação bruta, descrição 

exata de algo ou de algum evento. Os dados em si não são dotados de relevância, 

propósito e significado, contudo, tratam-se da base para a criação da informação. 

Informação é uma mensagem com dados que fazem diferença, podendo ser 

audível ou visível, e onde existe um emitente e um receptor. É o insumo mais 

importante da produção humana. “São dados interpretados, dotados de relevância e 

propósito” (DRUCKER, 1999). É um fluxo de mensagens, um produto capaz de gerar 

conhecimento. É um meio ou material necessário para extrair e construir o 

conhecimento. Afeta o conhecimento acrescentando-lhe algo ou reestruturando-o 

(MACHLUP, 1983 apud SANTOS et al, 2001). 

“O conhecimento deriva da informação, assim como esta, dos dados. O 

conhecimento não é puro nem simples, mas é uma mistura de elementos; é fluido e 

formalmente estruturado; é intuitivo e, portanto, difícil de ser colocado em palavras ou 

de ser plenamente entendido em termos lógicos. Ele existe dentro das pessoas e por isso 

é complexo e imprevisível” (SANTOS et al, 2001). Segundo Davenport e Prusak 

(1998), “o conhecimento pode ser comparado a um sistema vivo, que cresce e se 

modifica à medida que interage com o meio ambiente”. Os valores e as crenças 

integram o conhecimento, pois determinam, em grande parte, o que o conhecedor vê, 

absorve e conclui a partir das suas observações. Nonaka e Takeushi (1997) observam 

que “o conhecimento, diferentemente da informação, refere-se a crenças e 

compromisso“. 

Estes autores classificaram o conhecimento humano em dois tipos: conhecimento 

tácito e conhecimento explícito. 

Conhecimento explícito é o que pode ser articulado na linguagem formal, 

inclusive em afirmações gramaticais, expressões matemáticas, especificações, manuais 

etc., facilmente transmitido, sistematizado e comunicado. Ele pode ser transmitido 

formal e facilmente entre os indivíduos. Esse foi o modo dominante de conhecimento na 

tradição filosófica ocidental. 
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O conhecimento tácito é difícil de ser articulado na linguagem formal, é um tipo 

de conhecimento mais importante. É o conhecimento pessoal incorporado à experiência 

individual e envolve fatores intangíveis como, por exemplo, crenças pessoais, 

perspectivas, sistema de valores, insights, intuições, emoções, habilidades. É 

considerado como uma fonte importante de competitividade entre as organizações. Só 

pode ser avaliado por meio da ação. 

Esses dois tipos de conhecimento (tácito e explícito) são unidades estruturais 

básicas que se complementam e a interação entre eles é a principal dinâmica da criação 

do conhecimento na organização de negócios.  

Segundo Nonaka e Takeushi (1997), para se tornar uma “empresa que gera 

conhecimento” (knowledge creating company), a organização deve completar uma 

“espiral do conhecimento”, espiral esta que vai de tácito para tácito, de explícito para 

explícito, de tácito para explícito, e finalmente, de explícito para tácito. Logo, o 

conhecimento deve ser articulado e então internalizado para tornar-se parte da base de 

conhecimento de cada pessoa. A espiral começa novamente depois de ter sido 

completada, porém em patamares cada vez mais elevados, ampliando assim a aplicação 

do conhecimento em outras áreas da organização. 

 
Figura 2.1: Espiral do conhecimento (NONAKA, I. e TAKEUCHI, H., 1997) 

Segundo Cardoso (2005), as partes da espiral podem ser explicadas da seguinte 

forma: 

 Socialização é o compartilhamento do conhecimento tácito, por meio da 

observação, imitação ou prática (tácito para tácito); 

 Articulação, ou externalização, é a conversão do conhecimento tácito em 

explícito e sua comunicação ao grupo (tácito para explícito); 
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 Combinação é padronização do conhecimento, é juntá-lo em um manual ou 

guia de trabalho e incorporá-lo a um produto (explícito para explícito); 

 Internalização é quando novos conhecimentos explícitos são compartilhados 

na organização e outras pessoas começam a internalizá-los e utilizam para 

aumentar, estender e adaptar seu próprio conhecimento tácito (explícito para 

tácito). 

GC é, portanto, o processo sistemático de identificação, criação, renovação e 

aplicação dos conhecimentos que são estratégicos na vida de uma organização. É a 

administração dos ativos de conhecimento das organizações. Permite a organização 

saber o que os dados que ela processa e armazena significam. 

A GC leva as organizações a mensurar com mais segurança a sua eficiência, 

tomar decisões acertadas com relação à melhor estratégia a ser adotada em relação aos 

seus clientes, concorrentes, canais de distribuição e ciclos de vida de produtos e 

serviços, saber identificar as fontes de informações, saber administrar dados e 

informações, saber gerenciar seus conhecimentos. Trata-se da prática de agregar valor à 

informação e de distribuí-la. 



 

 

3 DATA WAREHOUSE 

3.1 Visão Geral 

Um Data Warehouse (DW) pode ser definido sistema de computação utilizado 

para armazenar informações relativas às atividades de uma organização em bancos de 

dados, de forma consolidada. O desenho da base de dados favorece os relatórios, a 

análise de grandes volumes de dados e a obtenção de informações estratégicas que 

podem facilitar a tomada de decisão. 

Os DWs surgiram como conceito acadêmico na década de 80. Com o 

amadurecimento dos sistemas de informação empresariais, as necessidades de análise 

dos dados cresceram paralelamente. Os sistemas tradicionais não conseguiam cumprir a 

tarefa de análise com a simples geração de relatórios. Nesse contexto, a utilização de 

DWs passou a se tornar realidade nas grandes corporações. O mercado de ferramentas 

de DW, que faz parte do mercado de Business Intelligence (BI), cresceu então, e 

ferramentas melhores e mais sofisticadas foram desenvolvidas para apoiar a sua 

estrutura e utilização. 

A evolução e o barateamento do hardware proporcionaram uma evolução nos 

DWs. Essa evolução pode ser divida nas seguintes etapas: 

 Bases de dados offline: Neste estágio inicial, os DW eram concebidos 

simplesmente à base de uma cópia da base de dados de um sistema operacional 

para um servidor offline, no qual o processo de carga de informações para 

relatórios não afetasse o desempenho do sistema operacional; 

 DW offline: Neste estágio de evolução, os DW são atualizados conforme um 

ciclo regular de tempo, a partir dos sistemas operacionais da empresa e os 

dados são armazenados em uma estrutura integrada, orientada à análise e 

geração de relatórios; 

 DW de tempo real: As atualizações no DW são feitas baseadas nas transações 

ocorridas, ou seja, todas as vezes que alguma operação na base comum é 

executada; 

 DW integral: Neste estágio os DWs são usados para gerar transações que 

podem ser passadas de volta às bases operacionais, para uso gerencial nas 

atividades diárias de uma organização. 
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Atualmente, por sua capacidade de sumarizar e analisar grandes volumes de 

dados, o DW é o núcleo dos sistemas de informações gerenciais e apoio à decisão das 

principais soluções de BI do mercado. 

3.2 Ferramentas OLAP 

OLAP é um termo criado como uma leve derivação do tradicional termo usado na 

linguagem referente aos bancos de dados, OLTP (Online Transaction Processing). Seu 

significado é Online Analytical Processing, uma tentativa de fornecer aos usuários 

respostas rápidas para questões de análise, dimensionais por padrão. 

As ferramentas OLAP são geralmente desenvolvidas para trabalhar com banco de 

dados “denormalizados”, embora existam ferramentas que trabalham com esquemas 

especiais de armazenamento, com dados normalizados. Essas ferramentas capazes de 

navegar pelos dados de um DW, possuindo uma estrutura adequada tanto para a 

realização de pesquisas como para a apresentação de informações. 

Nas ferramentas de navegação OLAP, é possível navegar entre diferentes níveis 

de granularidades (detalhamento) de um cubo de dados. Através de um processo 

chamado Drill o usuário pode aumentar (Drill down) ou diminuir (Drill up) o nível de 

detalhamento dos dados. Por exemplo, se um relatório estiver consolidado por países, 

fazendo um Drill down, os dados serão apresentados por Estados, cidades, bairros e 

assim sucessivamente até o maior nível de detalhamento possível. O processo contrário, 

o Drill up, faz com que os dados sejam consolidados em níveis superiores de 

informação. 

Outra possibilidade apresentada pela maioria das ferramentas de navegação OLAP 

é o recurso chamado Slice and dice. Esse recurso é usado para criar visões dos dados 

por meio de sua reorganização, de forma que eles possam ser examinados sob diferentes 

perspectivas. 

O uso de recursos para manipular, formatar e apresentar os dados de modo rápido 

e flexível é um dos pontos fortes de um DW. Essa característica faz com que a 

apresentação de relatórios na tela seja mais comum do que imprimi-los. Além disso, o 

usuário tem liberdade para examinar as informações que quiser de diversas maneiras e, 

ao final, pode imprimir e até mesmo salvar as visões mais importantes para uma futura 

consulta. 

3.3 Arquitetura 

Essa seção aborda os diferentes módulos e conceitos necessários a construção de 

um DW. São eles: armazenamento, modelagem multidimensional e metadado. 

O armazenamento se dá num depósito único, que seja de rápido acesso para as 

análises. Tal armazenamento conterá dados históricos advindos de bancos de dados 

transacionais que servem como backend de sistemas como ERPs (Enterprise Resource 
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Planning) e CRMs (Customer Relationship Management). Quanto mais dados do 

histórico das operações da empresa, melhor será para que a análise destas informações 

reflita o momento da empresa. 

Os dados podem passar então por um processo de verificação e adaptação para 

que possam ser devidamente inseridos no DW. Esse processo geralmente é realizado 

por ferramentas ETL (Extract, Transform Load). 

Os sistemas de base de dados tradicionais utilizam a normalização no formato de 

dados para garantir consistência dos dados, minimização do espaço de armazenamento 

necessário e diminuição de redundâncias. 

Um DW utiliza dados em formato não-normalizados. Isto aumenta o desempenho 

das consultas e como benefício adicional, o processo torna-se mais intuitivo para os 

usuários comuns. Essa maneira de reordenar os dados chama-se Modelagem 

Dimensional, e o resultado da modelagem é o Modelo Dimensional (MD). Entretanto, 

algumas transações e consultas em bases de dados normalizadas podem se tornar lentas 

devido às operações de junção entre tabelas. 

Segundo Kimball (Kimball, 2003 apud BICCA, 2006), o MD é uma forma de 

separar o modelo relacional formal e a realidade de dados numéricos e textuais usados 

em negócios. Comparado com o modelo ER (entidade-relacionamento), ele pode ser 

considerado menos rigoroso, porém mais prático. O modelo dimensional é mais usado 

para DWs porque têm uma concepção mais fácil de ser entendida pelos usuários, 

geralmente pessoas sem conhecimento profundo em Informática. A principal 

desvantagem deste modelo é a dificuldade de mudanças posteriores, caso a empresa 

mude a estrutura na qual baseia seus negócios. 

O conceito metadado é considerado como sendo os "dados sobre dados", isto é, os 

dados sobre os sistemas que operam com estes dados. Um repositório de metadados é 

uma ferramenta essencial para o gerenciamento de um DW no momento de converter 

dados em informações para o negócio. Entre outras coisas, um repositório de metadados 

bem construído deve conter informações sobre a origem dos dados, regras de 

transformação, nomes e aliases, formatos de dados, etc., ou seja, esse "dicionário" deve 

conter muito mais do que as descrições de colunas e tabelas: deve conter informações 

que adicionem valor aos dados. 

A Figura 3.1 é uma representação gráfica dos diferentes elementos relacionados a 

um DW. Os objetos em cinza mais à esquerda são exemplos de fontes que podem 

abastecer com dados um DW. O retângulo azul corresponde ao processo de ETL, em 

que os dados são transformados para poderem ser inseridos no DW. A estrutura em 

vermelho corresponde ao DW propriamente dito, e em verde estão, de forma 

simplificada, suas diferentes partes. Por fim, os retângulos roxos representam as 

possibilidades de operações que podem ser obtidas do DW. O MD encontra-se implícito 

na estrutura do DW, com o objetivo de facilitar as operações a serem feitas sobre os 

dados. 
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Figura 3.1: Diagrama exemplo de organização de um DW 



 

 

4 DATA MINING 

4.1 Visão Geral 

O Data Mining (DM) é formado por um conjunto de ferramentas e técnicas que, 

através do uso de algoritmos de aprendizagem ou classificação baseados em redes 

neurais e em estatística, são capazes de explorar um conjunto de dados, extraindo ou 

ajudando a evidenciar padrões nestes dados e auxiliando na descoberta de 

conhecimento. Esse conhecimento pode ser apresentado por essas ferramentas de 

diversas formas: agrupamentos, hipóteses, regras, árvores de decisão ou grafos. 

O ser humano sempre aprendeu observando padrões, formulando hipóteses e 

testando-as para descobrir regras. A novidade da era do computador é o volume enorme 

de dados que não pode mais ser examinado à procura de padrões em um prazo de tempo 

razoável. A solução é instrumentalizar o próprio computador para detectar relações que 

sejam novas e úteis. O DM surge para essa finalidade e pode ser aplicado tanto para a 

pesquisa científica como para impulsionar a lucratividade da empresa madura, 

inovadora e competitiva. 

Diariamente as empresas acumulam grande volume de dados em seus aplicativos 

operacionais. São dados brutos que dizem quem comprou o quê, onde, quando e em que 

quantidade. É a informação vital para o dia-a-dia da empresa. Se fizermos estatística ao 

final do dia para repor estoques e detectar tendências de compra, estaremos praticando 

BI. Se analisarmos os dados com estatística de modo mais refinado, à procura de 

padrões entre as variáveis registradas, então estaremos fazendo DM. Buscamos com o 

DM conhecer melhor os clientes, seus padrões de consumo e motivações. O DM resgata 

em organizações grandes o papel do dono atendendo no balcão e conhecendo sua 

clientela. Através dele, esses dados agora podem agregar valor às decisões da empresa, 

sugerir tendências, desvendar particularidades dela e de seu meio ambiente e permitir 

ações melhor informadas aos seus gestores. 

4.2 Etapas do Data Mining 

Os passos fundamentais de um DM bem sucedido a partir de fontes de dados 

(bancos de dados, relatórios, logs de acesso, transações, etc.) consistem de uma limpeza 

(consistência, preenchimento de informações, remoção de ruído e redundâncias, etc.). 

Disto nascem os repositórios organizados (data marts e DWs). 
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São a partir deles que se podem selecionar algumas colunas para atravessarem o 

processo de mineração. Tipicamente, este processo não é o final da história: de forma 

interativa e freqüentemente usando visualização gráfica, um analista refina e conduz o 

processo até que os padrões apareçam. Observe que todo esse processo parece indicar 

uma hierarquia, algo que começa em instâncias elementares (embora volumosas) e 

terminam em um ponto relativamente concentrado. 

Encontrar padrões requer que os dados brutos sejam sistematicamente 

"simplificados" de forma a desconsiderar aquilo que é específico e privilegiar aquilo 

que é genérico. Faz-se isso porque não parece haver muito conhecimento a extrair de 

eventos isolados. Uma loja de sua rede que tenha vendido a um cliente uma quantidade 

impressionante de um determinado produto em uma única data pode apenas significar 

que esse cliente em particular procurava grande quantidade desse produto naquele exato 

momento. Mas isso provavelmente não indica nenhuma tendência de mercado. 

A Figura 4.1 trata-se de uma representação gráfica das etapas descritas. 

 
Figura 4.1: Fluxo de um processo de DM 



 

 

5 UML 

5.1 O que é UML? 

De acordo com Fowler (2005) “a UML (Unified Modeling Language) é uma 

família de notações gráficas, apoiada por um metamodelo único, que ajuda na descrição 

e no projeto de sistemas de software, particularmente daqueles construídos utilizando o 

estilo orientado a objetos.” 

A UML é um padrão relativamente aberto, controlado pelo OMG (Object 

Management Group), um consórcio aberto de empresas. Ela nasceu da unificação das 

muitas linguagens gráficas de modelagem orientada a objetos que floresceram no final 

dos anos oitenta, início dos noventa. 

No seu estado atual, a UML define uma notação e um metamodelo. A notação é o 

material gráfico que você vê nos modelos; ela é a sintaxe gráfica da linguagem de 

modelagem. Por exemplo, a notação do diagrama de classes define como são 

representados os itens e conceitos, como classe, associação e multiplicidade. 

5.2 Por que utilizar a UML? 

As notações gráficas de projeto existem já a algum bom tempo. Um bom 

diagrama freqüentemente pode ajudar a transmitir idéias sobre um projeto, 

particularmente, quando você quer evitar muitos detalhes. Os diagramas também podem 

ajudá-lo a entender um sistema de software ou um processo de negócio. 

Sobre sua utilização, Fowler argumenta que: “Dessas notações gráficas, a 

importância da UML é proveniente de seu uso amplo e da padronização dentro da 

comunidade de desenvolvimento orientado a objetos. A UML se tornou não somente a 

notação gráfica dominante dentro do mondo orientado a objetos, como também uma 

técnica popular nos círculos não-orientados a objetos.” 

5.3 Diagramas da UML 

A UML 2 descreve 13 tipos de diagramas oficiais, listados na tabela abaixo: 

Tabela 5.1: Tipos de diagramas oficiais da UML 

Diagrama Objetivo 

Atividades Comportamento procedimental e paralelo 

Classes Classes, características e relacionamentos 
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Comunicação Interação entre os objetos, ênfase nas ligações 

Componentes Estrutura e conexão de componentes 

Estruturas Decomposição de uma classe em tempo de execução 

Distribuição Distribuição de artefatos nos nós 

Visão geral da interação Mistura de diagramas de seqüência e de atividades 

Objetos Exemplos de configurações de instâncias 

Pacotes Estrutura hierárquica em tempo de compilação 

Seqüência Interação entre objetos; ênfase na seqüência 

Máquinas de estado Como os eventos alteram um objeto no decorrer de sua vida 

Sincronismo Interação entre objetos, ênfase no sincronismo 

Casos de uso Como os usuários interagem com um sistema 

Fonte: Adaptado de FOWLER, 2005. 

Para a especificação do projeto, apenas os diagramas casos de uso, de seqüência e 

de classe foram utilizados. Para eles, seguem descrições mais detalhadas e com 

diagramas de exemplo. Sua seqüência de apresentação reflete sua ordem no 

desenvolvimento de uma especificação. 

5.3.1 Casos de Uso 

Os casos de uso são uma técnica para captar os requisitos funcionais de um 

sistema. Eles servem para descrever as interações típicas entre os usuários de um 

sistema, fornecendo uma narrativa sobre como o sistema é utilizado. Não existe uma 

maneira padronizada para escrever um caso de uso e diferentes formatos funcionam 

bem em diferentes casos. Apesar disso, a UML dispõe de um diagrama para mostrá-lo. 

Um diagrama de casos de uso pode ser visto como um sumário gráfico do conjunto dos 

casos de uso. Um diagrama de casos de uso mostra os atores, os casos de uso e os 

relacionamentos entre eles. 

A Figura 5.1 mostra um exemplo de diagrama de casos de uso, utilizando um 

subconjunto das funcionalidades do SWAPGDC. No diagrama, dois atores, o “Médico 

ou Pesquisador” e o “Gestor” e as setas indicando quais as funcionalidades eles tem 

acesso no sistema. Embora ambos possam manipular pesquisas, apenas o “Gestor” tem 

acesso ao relatório de Taxa de Mortalidade Geral. 

 
Figura 5.1: Exemplo de um diagrama de casos de uso 
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5.3.2 Diagrama de Seqüência 

Os diagramas de interação descrevem como grupos de objetos colaboram em 

algum comportamento. A UML define várias formas de diagrama de interação, das 

quais a mais comum é o diagrama de seqüência. Normalmente, um diagrama de 

seqüência captura o comportamento de um único cenário. Trata-se de um diagrama 

onde fica clara a diferença na interação dos participantes. 

A Figura 5.2 apresenta um exemplo de um diagrama de seqüência baseado na 

funcionalidade de inserção de novos usuários no SWAPGDC. No diagrama, é possível 

observar a ordem e as interações entre o usuário e a interface do sistema e, 

internamente, entre a aplicação e o banco de dados. 

 
Figura 5.2: Exemplo de um diagrama de seqüência 

5.3.3 Diagrama de Classes 

Um diagrama de classes descreve os tipos de objetos presentes no sistema e os 

vários tipos de relacionamentos estáticos existentes entre eles. Os diagramas de classes 

também mostram as propriedades e as operações de uma classe e as restrições que se 

aplicam à maneira como os objetos estão conectados. A UML utiliza a palavra 

característica como um termo geral que cobre as propriedades e operações da uma 

classe. 

A Figura 5.3 mostra um exemplo de diagrama de classes, baseado em um 

subconjunto das classes do SWAPGDC. Nela, é possível visualizar três classes: 

“Usuários”, “Tipos de Usuário” e “Permissões”; assim como o relacionamento entre 

elas. Cada “Usuário” só pode estar associado a um “Tipo de Usuário”. Um “Tipo de 

Usuário” poderá estar associado a nenhuma (na ocasião em que ele é criado) ou a várias 

permissões (quando estiver propriamente configurado). O prefixo “sys” será explicado 
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melhor mais adiante. Ele significa que as classes são partes básicas para o 

funcionamento do sistema. 

 
Figura 5.3: Exemplo de um diagrama de classes 



 

 

6 SOBRE O SWAPGDC 

Antes de falar sobre o SWAPGDC, é interessante conhecer sobre os sistemas 

existentes no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) e o SIPAGEH (Sistema de 

Indicadores Padronizados para Gestão Hospitalar). 

6.1 Sistemas do HCPA 

Existem, no HCPA, dois grandes sistemas, desenvolvidos para dar assistência e 

suporte aos usuários: o AGH (Aplicativo de Gestão Hospitalar) e o IG (Informações 

Gerenciais). Ambos foram desenvolvidos pelo setor de TI do hospital, que é o Grupo de 

Sistemas (GSIS), e podem ser acessados através da intranet do hospital, que está 

disponível apenas para o público interno. 

O ambiente de IG do HCPA é um DW que foi constituído para atender as 

demandas causadas pelo grande dinamismo de informações que existe. Trata-se da 

solução de BI disponibilizada aos profissionais responsáveis pela gestão assistencial e 

administrativa, com o objetivo de possibilitar o acesso e a análise independente de 

informações relevantes a cada área, por meio de uma interface única. 

Este ambiente constitui-se de uma ferramenta bastante completa de apoio, já que 

ele possui um glossário único de termos, facilitando a disponibilidade de informações 

financeiras, de suprimentos, de produção e indicadores de gestão. Partindo-se de um 

Planejamento Estratégico, foi possível constituir um modelo de gestão de resultados 

que, conjuntamente com o Mapa Estratégico da Instituição, é mantido por um software 

de apoio dentro do ambiente do IG. 

O AGH é o sistema utilizado no dia-a-dia do HCPA, que integra as aplicações que 

dão suporte aos processos assistenciais da instituição, como por exemplo: Internação, 

Prescrição do Paciente (médica e de enfermagem), Exames, Atendimento Ambulatorial, 

Cirurgias, Banco de Sangue, Controle de Infecção Hospitalar, Farmácia, Perinatologia, 

Nutrição e Sessões Terapêuticas. Ele é utilizado por médicos, enfermeiros, farmácia, 

nutrição, comissão de medicamentos, controle de infecção, administrativos e alunos.  

Através do AGH, temos acesso ao Prontuário Online, que é um espelho do 

prontuário de papel. Ele contempla diversos aspectos da identificação do paciente, como 

atendimento ambulatorial e de emergência, serviços auxiliares de diagnóstico e terapia, 

internação, prescrição, exames e cirurgias. Assim, os profissionais da área da saúde 
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conseguem ter, em tempo real, sumários dos atendimentos, exames e cirurgias 

realizadas em cada paciente.  

Outra funcionalidade importante existente são os Protocolos Assistenciais (PAs), 

que podem ser usados como auxílio pelos médicos. Um PA é a implementação de 

rotinas institucionais que padronizam o tratamento de patologias específicas. Em outras 

palavras, são passos detalhados e já aprovados por uma comissão responsável que o 

médico pode seguir no tratamento do paciente, de acordo com os sintomas apresentados 

pelo mesmo. 

Por fim, o AGH engloba também módulos administrativos, tais como estoque, 

compras, faturamento, recursos humanos, folha de pagamento e patrimônio. 

6.2 O SIPAGEH 

O SIPAGEH constitui-se de um sistema estruturado, periódico e permanente e 

gratuito para avaliação de desempenho de hospitais, através da coleta e tratamento de 

um conjunto de indicadores hospitalares, utilizados para fins de comparação de 

desempenhos de gestão da qualidade assistencial e administrativa. 

O sistema existe desde junho de 1998, por iniciativa de um grupo de hospitais do 

Rio Grande do Sul. Ele surgiu com o objetivo de selecionar um conjunto de indicadores 

que pudesse ser compartilhado pelos hospitais, como forma de comparação de 

resultados e geração de planos de melhorias. Desde seu inicio, o sistema se caracterizou 

pela absoluta confidencialidade e impessoalidade dos dados tornados públicos ou 

divulgados aos participantes, através da coordenação da Universidade do Vale do Rio 

dos Sinos (UNISINOS). 

O projeto conta atualmente com a participação de cerca de 160, a grande maioria 

delas no Rio Grande do Sul, e outros estados como Santa Catarina, Paraná e São Paulo.  

O sistema possui uma grande quantidade de ferramentas para a coleta, 

classificação e análise de indicadores gerenciais. Assim, o administrador pode criar 

grupos de instituições e gerenciá-los separadamente, disponibilizando indicadores 

específicos e aplicáveis a cada cenário gerencial/administrativo. Esse sistema é 

construído sobre uma base Web empregando as tecnologias PHP e MySQL. Tal 

arquitetura proporciona maior agilidade e disponibilidade para um número maior de 

instituições. Além disso, possui uma interface amigável e de fácil manejo para as 

instituições que enviam os dados. 

6.3 Evolução da Idéia 

A idéia inicial consistia na exploração de um problema que existe no HCPA, 

apesar de possuir prontuários online e um sistema de auxílio à gestão do hospital, não 

tem uma ferramenta que auxilie em pesquisas na base de prontuários, interessantes não 

só para estudos acadêmicos, como também para os administradores do hospital poderem 
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entender melhor os tipos de pacientes que são lá atendidos. Para casos desse tipo é 

preciso é preciso fazer uma requisição para o setor de TI do HCPA, que então alocaria 

tempo para desenvolver o script da pesquisa e executá-lo na base do sistema. 

Contudo, ao tomar conhecimento da ferramenta de gerência do HCPA, o aluno 

achou que talvez fosse também interessante ter em um sistema, não só um auxiliador 

para pesquisas, como também uma forma de ajudar os administradores no seu trabalho. 

Isso seria redundante no HCPA, que já possui uma ferramenta bem robusta e que atende 

essa necessidade. Tendo isso em vista, o aluno voltou então sua atenção para outras 

entidades de saúde, que não tem condições de sustentar uma solução como a do HCPA. 

Apesar da mudança do possível usuário do sistema, não foram necessárias grandes 

alterações, uma vez que foi feita uma generalização, de hospital para entidade de saúde. 

A idéia básica de um DW pode ser mantida, porém teve-se o cuidado para deixar a 

concepção de sua estrutura de tabelas mais genérica, assim como criar relatórios que 

não possuíssem características específicas de um hospital. Isso não quer dizer 

necessariamente que se possam fazer especializações, pelo contrário, a estrutura criada 

no desenvolvimento do protótipo é como se fosse um exemplo, que pode tanto ser 

complementado como corrigido, conforme a necessidade. 

Para a criação dos relatórios de gerência do SWAPGDC, foi utilizada a 

abordagem de dimensões utilizadas nos relatórios do IG. Já os indicadores usados 

vieram do SIPAGEH, tentando cobrir o maior número de áreas citadas no projeto. A 

tabela abaixo mostra o relacionamento entre os indicadores do SIPAGEH e os relatórios 

criados para o SWAPGDC. 

Tabela 6.1: Relacionamento entre os indicadores do SIPAGEH e os relatórios do 

SWAPGDC 

Área Indicador no SIPAGEH Relatório no SWAPGDC 

Indicadores relacionados 

aos clientes 

Índice de satisfação dos 

clientes particulares e de 

convênios 

Índice de satisfação dos 

clientes SUS 

Relatório de satisfação de 

clientes 

Indicadores relacionados à 

assistência 

Taxa de mortalidade geral Relatório de mortalidade 

geral 

Indicadores relacionados 

ao desempenho 

Taxa de ocupação de leitos Relatório de atendimento 

de pacientes 

 

Os três sistemas (IG, SIPAGEH e SWAPGDC) têm em comum serem voltados 

para área da saúde e compartilharem objetivos como a criação de conhecimento e 

melhoria do desempenho das entidades das quais fazem parte. Contudo, esses sistemas 

acabam se diferenciando, na medida em que as necessidades associadas a objetivos 

acabam influenciando na estrutura desses sistemas, além da metodologia de como 

atingir esses objetivos. O IG, para atender um hospital de grande porte como o HCPA, 

requer soluções robustas e complexas, que requerem atenção constante de profissionais 
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especializados, e que utiliza proprietária em sua solução (SQL Server para o banco, por 

exemplo). Outra desvantagem do IG é que ele está restrito ao HCPA. O projeto 

SIPAGEH tem o objeto, que também é uma vantagem, de compartilhar informações 

entre entidades, a maioria hospitais, mas seus indicadores são fixos e é a comparação 

entre as entidades que pode gerar melhorias, ou seja, a análise dos dados das entidades 

individualmente é subutilizada. O SIPAGEH também tem a vantagem de ser 

desenvolvido com tecnologias livres (PHP e MySQL). O SWAPGDC não se compara 

em complexidade (que contribui para a riqueza de informações que podem ser obtidas), 

estrutura e eficiência dos outros dois sistemas, no entanto, suas qualidades podem ser 

vistas a partir do objetivo proposto, diferente dos outros dois, que é atender entidades de 

saúde médias e pequenas, com poucos recursos para investir em TI. É um sistema 

flexível, dentro de seu escopo, feito com tecnologias livres e que requer pouco 

hardware e pessoal para sua manutenção. 



 

 

7 ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO 

Nesse capítulo encontra-se a especificação do SWAPGDC. Essa especificação 

segue a lógica da Análise e Projeto Orientado a Objetos. Os diagramas foram 

desenvolvidos com o auxílio da ferramenta case astah. 

7.1 Análise de Requisitos 

O objetivo desse sistema é servir de armazenador e gerador de relatórios a partir 

de uma base de dados clínicos. Nesse sistema, deve ser possível extrair relatórios de 

gerência, assim como relatórios para estudos clínicos. Trata-se de um sistema de acesso 

restrito. Para acessá-lo, um usuário deverá ter usuário e senha próprios. Deve ser 

possível para um usuário recuperar a sua senha de acesso. Os usuários devem estar 

associados a papéis específicos, que determinam o escopo do que pode ser acessado 

dentro do sistema. Uma parte do sistema deve consistir em um DW, sobre o qual podem 

ser montadas pesquisas. As pesquisas constituem relatórios, que devem ser 

armazenados no sistema. Uma parte do sistema deve conter relatórios especializados de 

gerência, com informações sumarizadas sobre os dados clínicos. Devem ser 

armazenadas em um log as operações que envolvam inclusão, alteração ou exclusão de 

dados. Deve existir um glossário, para que o significado de palavras-chave no sistema 

possa ser esclarecido. 

7.2 Diagrama Hierárquico de Funções (DHF) 

A partir da análise de requisitos, foi desenvolvido o seguinte DHF: 

 SWAPGDC 

o Acessar Sistema 

 Efetuar Login/Logout 

 Recuperar Senha 

o Gerenciar Configurações 

 Alterar/Excluir/Incluir/Visualizar Parâmetro de Configuração 

o Gerenciar Contato 

 Enviar Mensagem 

o Gerenciar DW 

 Gerenciar Estrutura 

 Alterar/Excluir/Incluir/Visualizar Tabela/View 

 Gerenciar Dados 
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 Alterar/Excluir/Incluir/Visualizar Dados 

o Gerenciar Glossário 

 Alterar/Excluir/Incluir/Procurar/Visualizar Termo do Glossário 

o Gerenciar Notícias 

 Alterar/Excluir/Incluir/Visualizar Notícia 

o Gerenciar Permissões 

 Alterar/Excluir/Incluir/Visualizar Permissões 

o Gerenciar Pesquisas 

 Alterar/Excluir/Incluir/Visualizar Pesquisa 

 Gerar Relatório de Pesquisa 

o Gerenciar Tipos de Usuário 

 Alterar/Excluir/Incluir/Visualizar Tipo de Usuário 

o Gerenciar Usuários 

 Alterar/Desabilitar/Excluir/Incluir/Visualizar Usuário 

 Alterar Dados Pessoais 

o Visualizar Log 

 Visualizar Registro de Log 

o Visualizar Relatórios de Gerência 

 Relatório de Mortalidade Geral/Relatório de Satisfação de 

Clientes/Relatório de Atendimento de Pacientes 

 Gerar Relatório 

7.3 Diagrama de Casos de Uso 

O SWAPGDC possui um sistema de controle de acesso baseado em tipos de 

usuário. Os tipos, com exceção do tipo “Administrador”, que tem acesso a todo o 

sistema, são totalmente personalizáveis, isto é, módulos, conteúdos e operações podem 

ser configurados da maneira que for mais conveniente. 

Tendo isso em vista, abaixo seguem três configurações de acessos. A Figura 7.1 

mostra o diagrama de um usuário do tipo “Administrador”, que tem acesso a todas as 

funcionalidades do sistema. Já a Figura 7.2, mostra a configuração de funcionalidades 

para os usuários do tipo “Médico/Pesquisador”, que além de ter acesso a 

funcionalidades básicas, tem acesso o módulo de pesquisas, e “Gestor”, que além de ter 

acesso a funcionalidades básicas, tem acesso ao módulo de pesquisas e ao de relatórios 

de gerência. 
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Figura 7.1: Diagrama de casos de uso do SWAPGDC para um usuário do tipo 

“Administrador” 

 

 
Figura 7.2: Diagrama de casos de uso do SWAPGDC para usuários dos tipos “Médico 

ou Pesquisador” e “Gestor da Entidade” 

7.4 Descrição dos Casos de Uso 

Aqui se encontram as descrições dos casos de uso do SWAPGDC. Em vez de 

especificar cada função do sistema como um caso de uso, parte delas foram agrupadas 

por escopo. Quando isso acontece, é colocada a informação “Operações”, indicando as 

funções que o caso de uso está cobrindo. Adicionalmente, alguns dos fluxos básicos são 

acompanhados de um diagrama de seqüência. Os casos de uso então organizados com a 

mesma ordem do DHF. 
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7.4.1 Gerenciar Acesso 

7.4.1.1 Efetuar Login 

Ator: Qualquer usuário do sistema. 

Pré-Requisitos: O usuário deve estar cadastrado no sistema, possuindo usuário e senha 

próprios, além de não constar como desabilitado no cadastro. 

Finalidade: Permitir o acesso ao sistema apenas de pessoas autorizadas. 

Fluxo Básico: 

1. O usuário acessa a página inicial do sistema (página de login), preenche os 

campos de “Usuário” e “Senha”, depois clica em “Entrar”; 

2. O sistema valida os dados inseridos pelo usuário e, se estiverem corretos, 

configura a sessão do usuário, atualiza os seus dados de acesso (quantidade de 

acessos e data do último acesso) e exibe a página principal do sistema (página 

com notícias), e o menu com as funcionalidades que o usuário tem disponíveis, 

de acordo com o seu tipo de usuário, indicando implicitamente o sucesso da 

operação. 

7.4.1.2 Efetuar Logout 

Ator: Qualquer usuário do sistema. 

Pré-Requisitos: O usuário dever estar identificado e autenticado no sistema. 

Finalidade: Permitir o encerramento da sessão de trabalho no sistema. 

Fluxo Básico: 

1. O usuário, encerrando suas atividades no sistema, clica na opção “Sair”, que se 

encontra no menu; 

2. O sistema finaliza a sessão do usuário e exibe a página inicial do sistema 

(página de login), implicitamente indicando o sucesso da operação. 

7.4.1.3 Recuperar Senha 

Ator: Qualquer usuário do sistema. 

Pré-Requisitos: O usuário deve estar cadastrado no sistema, possuindo usuário e senha 

próprios, além de não constar como desabilitado no cadastro. O e-mail contido no 

cadastro deve ser válido. 

Finalidade: Permitir ao usuário recuperar a sua senha para acessar ao sistema. 

Fluxo Básico: 

1. O ator acessa a página inicial do sistema (página de login), preenche o campo 

de “Usuário” e depois clica em “Esqueci a senha”; 

2. O sistema, através da informação fornecida, identifica para qual e-mail a 

mensagem deve ser enviada, envia a mensagem com a senha e exibe para o 

ator qual é o e-mail para o qual a mensagem foi enviada, indicando o sucesso 

da operação. 

7.4.2 Gerenciar Configurações 

Ator: Usuário do tipo “Administrador”. 

Pré-Requisitos: O usuário dever estar identificado e autenticado no sistema. 
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Finalidade: Os parâmetros de configuração são uma maneira de centralizar e facilitar o 

acesso as partes configuráveis do sistema. Esse caso de uso permite o gerenciamento 

desses parâmetros. São exemplos desses parâmetros: ativação do modo de debug, 

número de registros por página em páginas de listagem e e-mail de contato. 

Operações: Alterar, excluir, incluir e visualizar. 

Fluxo Básico (Alterar parâmetro de configuração): 

1. O usuário acessa o módulo “Configurações” através do menu; 

2. O sistema exibe uma página com uma barra de operações e uma grade com os 

parâmetros de configuração cadastrados no sistema; 

3. O usuário seleciona o parâmetro de configuração que deseja alterar, depois 

clica em “Abrir”; 

4. O sistema exibe um formulário com os dados do parâmetro de configuração 

selecionado; 

5. O usuário realiza a alteração, depois clica em “Salvar”; 

6. O sistema valida os dados inseridos pelo usuário e, se não houver 

inconsistências, altera os dados do parâmetro de configuração no banco de 

dados e exibe uma mensagem indicando o sucesso da operação. 

Diagrama de Seqüência: 

 
Figura 7.3: Diagrama de seqüência da alteração de um parâmetro de configuração 

7.4.3 Gerenciar Contato 

7.4.3.1 Enviar Mensagem 

Ator: Usuário do tipo “Administrador”, “Gestor” ou “Médico/Pesquisador”. 

Pré-Requisitos: O usuário dever estar identificado e autenticado no sistema. 
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Finalidade: Permitir o envio rápido de mensagens ao administrador do sistema. 

Fluxo Básico: 

1. O usuário acessa o módulo “Contato” através do menu; 

2. O sistema exibe um formulário de contato, em que já consta o usuário 

autenticado como autor da mensagem; 

3. O usuário preenche os campos do formulário com os dados da mensagem, 

depois clica em “Enviar mensagem”; 

4. O sistema envia um e-mail com os dados da mensagem, inserindo também 

esses dados no banco e exibe uma mensagem indicando o sucesso da operação. 

7.4.4 Gerenciar DW 

7.4.4.1 Gerenciar Estrutura/Dados 

7.4.4.1.1 Alterar/Excluir/Incluir Tabela/View/Dados 

Ator: Usuário do tipo “Administrador”. 

Pré-Requisitos: O usuário deve ter acesso a ferramenta phpMyAdmin e o script com as 

alterações de estrutura/dados que deseja aplicar no DW. 

Finalidade: Permitir a alteração de tabelas/views/dados no DW. Esta é uma 

funcionalidade presente na ferramenta phpMyAdmin. 

Fluxo Básico: 

1. O usuário acessa a ferramenta phpMyAdmin através da URL; 

2. O sistema exibe a página principal da ferramenta; 

3. O usuário clica no nome banco de dados do sistema (“swapgdc”); 

4. O sistema exibe uma série de abas e uma grade com todas as tabelas e views do 

sistema; 

5. O usuário clica na aba “Importar”, seleciona o arquivo com o script com as 

alterações através do botão “Enviar arquivo...”, em “Conjunto de caracteres do 

arquivo”, seleciona a opção “latin1”, depois clica em “Executar”; 

6. A ferramenta executa o script e exibe uma mensagem indicando o sucesso da 

operação. 

7.4.4.1.2 Visualizar Tabela/View 

Ator: Usuário do tipo “Administrador”. 

Pré-Requisitos: O usuário deve ter acesso a ferramenta phpMyAdmin. 

Finalidade: Permitir a visualização de tabelas e views do DW. Esta é uma 

funcionalidade presente na ferramenta phpMyAdmin. 

Fluxo Básico: 

1. O usuário acessa a ferramenta phpMyAdmin, através da URL; 

2. O sistema exibe a página principal da ferramenta; 

3. O usuário clica no nome banco de dados do sistema (“swapgdc”); 

4. O sistema exibe uma série de abas e uma grade com todas as tabelas e views do 

sistema; 
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5. O usuário clica na “Ação” com título de “Estrutura” (segunda opção na lista de 

ações) da tabela/view que deseja visualizar; 

6. A ferramenta exibe a estrutura da tabela/view, implicitamente indicando o 

sucesso da operação. 

7.4.4.1.3 Visualizar Dados 

Ator: Usuário do tipo “Administrador”. 

Pré-Requisitos: O usuário deve ter acesso a ferramenta phpMyAdmin. 

Finalidade: Permitir a visualização dos dados do DW. Esta é uma funcionalidade 

presente na ferramenta phpMyAdmin. 

Fluxo Básico: 

1. O usuário acessa a ferramenta phpMyAdmin, através da URL; 

2. O sistema exibe a página principal da ferramenta; 

3. O usuário clica no nome banco de dados do sistema (“swapgdc”); 

4. O sistema exibe uma série de abas e uma grade com todas as tabelas e views do 

sistema; 

5. O usuário clica na “Ação” com título de “Visualizar” (primeira opção na lista 

de ações) da tabela/view cujos dados deseja visualizar; 

6. A ferramenta exibe os dados da tabela/view e uma mensagem indicando o 

sucesso da operação. 

7.4.5 Gerenciar Glossário 

Ator: Usuário do tipo “Administrador”, “Gestor” ou “Médico/Pesquisador”. 

Pré-Requisitos: O usuário dever estar identificado e autenticado no sistema. 

Finalidade: Algumas palavras, por serem jargão, ou por serem um nome padronizado, 

requerem um detalhamento mais específico do seu significado. Este caso de uso serve 

para gerenciar esses termos. 

Operações: Alterar, excluir, incluir e visualizar. 

Fluxo Básico (Excluir termo do glossário): 

1. O usuário acessa o módulo “Glossário” através do menu; 

2. O sistema exibe uma página com uma barra de operações e uma grade com os 

termos do glossário cadastrados no sistema; 

3. O usuário seleciona o termo do glossário que deseja excluir, depois clica em 

“Excluir”; 

4. O sistema atualiza o termo do glossário, marcando-o como excluído no banco 

de dados, e exibe uma mensagem indicando o sucesso da operação. 
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Diagrama de Seqüência: 

 
Figura 7.4: Diagrama de seqüência da exclusão de um termo do glossário 

7.4.5.1 Procurar Termo no Glossário 

Ator: Qualquer usuário do sistema. 

Pré-Requisitos: O usuário dever estar identificado e autenticado no sistema. 

Finalidade: Este caso de uso permite que um usuário consiga encontrar de maneira 

prática o significado de algum termo específico no sistema, bastando selecionar o termo 

que se deseja saber o significado e clicando em um botão. 

Fluxo Básico: 

1. O usuário seleciona com o mouse o termo que ele deseja saber o significado, 

depois clica no botão que fica a direita do menu (com a pontuação “?”); 

2. O sistema procura o termo selecionado e exibe uma página pop-up com os 

detalhes do termo selecionado, indicando implicitamente o sucesso da 

operação. 

7.4.6 Gerenciar Notícias 

Ator: Usuário do tipo “Administrador”, “Gestor” ou “Médico/Pesquisador”. 

Pré-Requisitos: O usuário dever estar identificado e autenticado no sistema. 

Finalidade: Notícias, nesse caso, são informações a respeito de atualizações tanto do 

sistema em si como também de pesquisas e relatórios gerenciais. Notícias relacionadas à 

área de saúde também podem ser registradas. Este caso de uso permite o registro e 

divulgação dessas notícias. 

Operações: Alterar, excluir, incluir e visualizar. 

Fluxo Básico (Incluir notícia): 

1. O usuário acessa o módulo “Notícias” através do menu; 

2. O sistema exibe uma página com uma barra de operações e uma grade com as 

notícias cadastradas no sistema; 

3. O usuário clica no botão “Novo”; 
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4. O sistema exibe um formulário de cadastro para notícias; 

5. O usuário preenche os campos do formulário com os dados da nova notícia, 

depois clica em “Salvar”; 

6. O sistema valida os dados inseridos pelo usuário e, se não houver 

inconsistências, insere no banco de dados a nova notícia e exibe uma 

mensagem indicando o sucesso da operação. 

Diagrama de Seqüência: 

 
Figura 7.5: Diagrama de seqüência da inclusão de uma notícia 

7.4.7 Gerenciar Permissões 

Ator: Usuário do tipo “Administrador”. 

Pré-Requisitos: O usuário dever estar identificado e autenticado no sistema. 

Finalidade: Permissões dizem respeito ao acesso aos módulos, registros e operações 

existentes no sistema. Este caso de uso trata do gerenciamento dessas permissões. 

Operações: Alterar, excluir, incluir e visualizar. 

Fluxo Básico (Visualizar permissão): 

1. O usuário acessa o módulo “Permissões” através do menu; 

2. O sistema exibe uma página com uma barra de operações e uma grade com as 

permissões de acesso cadastradas no sistema; 

3. O usuário seleciona a permissão de acesso que deseja visualizar, depois clica 

em “Abrir”; 

4. O sistema exibe um formulário com os dados da permissão de acesso 

selecionada, indicando implicitamente o sucesso da operação. 

7.4.8 Gerenciar Pesquisas 

Ator: Usuário do tipo “Administrador”, “Gestor” ou “Médico/Pesquisador”. 

Pré-Requisitos: O usuário dever estar identificado e autenticado no sistema. 
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Finalidade: As pesquisas fazem parte das principais funcionalidades do sistema. É 

através delas que se estruturam os relatórios baseados nas informações contidas no DW. 

Este caso de uso refere-se ao gerenciamento dessas pesquisas. 

Operações: Alterar, excluir, incluir, visualizar e gerar relatório. 

Fluxo Básico (Alterar Pesquisa): 

1. O usuário acessa o módulo “Pesquisas” através do menu; 

2. O sistema exibe uma página com uma barra de operações e uma grade com as 

pesquisas cadastradas no sistema; 

3. O usuário seleciona a notícia que deseja alterar, depois clica em “Abrir”; 

4. O sistema exibe um formulário com os dados da pesquisa selecionada; 

5. O usuário realiza a alteração, depois clica em “Salvar”; 

6. O sistema valida os dados inseridos pelo usuário e, se não houver 

inconsistências, altera os dados da pesquisa no banco de dados e exibe uma 

mensagem indicando o sucesso da operação. 

7.4.9 Gerenciar Tipos de Usuário 

Ator: Usuário do tipo “Administrador”. 

Pré-Requisitos: O usuário dever estar identificado e autenticado no sistema. 

Finalidade: Os tipos de usuário auxiliam no gerenciamento das permissões. Definem-se 

permissões de acesso aos tipos de usuário e então se defini um tipo de usuário a um 

usuário. Este caso de uso gerencia os tipos de usuário. 

Operações: Alterar, excluir, incluir e visualizar. 

Fluxo Básico (Excluir tipo de usuário): 

1. O usuário acessa o módulo “Tipos de Usuário” através do menu; 

2. O sistema exibe uma página com uma barra de operações e uma grade com os 

tipos de usuário cadastrados no sistema; 

3. O usuário seleciona o tipo de usuário que deseja excluir, depois clica em 

“Excluir”; 

4. O sistema atualiza o tipo de usuário, marcando-o como excluído no banco de 

dados, e exibe uma mensagem indicando o sucesso da operação. 

7.4.10 Gerenciar Usuários 

Ator: Usuário do tipo “Administrador”. 

Pré-Requisitos: O usuário dever estar identificado e autenticado no sistema. 

Finalidade: Este caso de uso possibilita a gerencia dos usuários do sistema. Enquanto 

um usuário do tipo “Administrador” pode visualizar e alterar dados que qualquer 

usuário, um usuário que não seja desse tipo só pode ver e alterar os próprios dados. 

Além das operações padrão, existe a possibilidade de se habilitar e desabilitar um 

usuário. Um usuário habilitado consegue acessar o sistema enquanto um desabilitado, 

embora ainda possua um cadastro no sistema, não. 

Operações: Alterar, excluir, incluir, visualizar, habilitar e desabilitar. 

Fluxo Básico (Incluir usuário): 

1. O usuário acessa o módulo “Usuários” através do menu; 
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2. O sistema exibe uma página com uma barra de operações e uma grade com os 

usuários cadastrados no sistema; 

3. O usuário clica no botão “Novo”; 

4. O sistema exibe um formulário de cadastro para usuários; 

5. O usuário preenche os campos do formulário com os dados do novo usuário, 

depois clica em “Salvar”; 

6. O sistema valida os dados inseridos pelo usuário e, se não houver 

inconsistências, insere no banco de dados o novo usuário e exibe uma 

mensagem indicando o sucesso da operação. 

7.4.11 Visualizar Log 

7.4.11.1 Visualizar Registro de Log 

Ator: Usuário do tipo “Administrador”. 

Pré-Requisitos: O usuário dever estar identificado e autenticado no sistema. 

Finalidade: Por questões de segurança, existe a possibilidade de se registrar em um log 

informações sobre as atividades dos usuários no sistema. O mínimo requerido é que 

operações de alteração, exclusão e inclusão fiquem registradas. Esse caso de uso 

permite a visualização dos registros de log. 

Fluxo Básico: 

1. O usuário acessa o módulo “Log” através do menu; 

2. O sistema exibe uma página com uma barra de operações e uma grade com os 

registros de log do sistema; 

3. O usuário seleciona o registro do log que deseja visualizar, depois clica em 

“Abrir”; 

4. O sistema exibe um formulário com os dados do registro de log selecionado, 

indicando implicitamente o sucesso da operação. 

7.4.12 Visualizar Relatórios de Gerência 

Ator: Usuário do tipo “Administrador” ou “Gestor”. 

Pré-Requisitos: O usuário dever estar identificado e autenticado no sistema. 

Finalidade (Relatório de atendimento de pacientes): Permitir a visualização de 

relatórios relacionados ao atendimento de pacientes, de acordo com parâmetros 

definidos pelo usuário. Esse relatório é feito a partir da contagem dos atendimentos 

feitos na entidade de saúde, podendo ser agrupado por informações do paciente (idade, 

sexo, convênio, etc.). 

Finalidade (Relatório de mortalidade geral): Permitir a visualização de relatórios 

relacionados à mortalidade geral de pacientes, de acordo com parâmetros definidos pelo 

usuário. Esse relatório é feito a partir da contagem dos óbitos que ocorrem na entidade 

de saúde e podem ser agrupados de acordo com informações do paciente (idade, sexo, 

convênio, etc.). 

Finalidade (Relatório de satisfação de clientes): Permitir a visualização de relatórios 

relacionados à satisfação dos pacientes em relação ao atendimento, de acordo com 

parâmetros definidos pelo usuário. Esse relatório é feito a partir da avaliação dos 
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pacientes atendidos, mediante a um questionário, podendo ser agrupado por 

informações do paciente (idade, sexo, convênio, etc.). 

Operações: Gerar relatório. 

Fluxo Básico (Gerar relatório de mortalidade geral): 

1. O usuário acessa o módulo “Relatório de Mortalidade Geral” através do menu; 

2. O sistema exibe um formulário com uma barra de operações, dados do relatório 

selecionado e opções de filtros para a configuração do relatório; 

3. O usuário configura o relatório, depois clica em “Gerar Relatório”; 

4. O sistema gera o relatório em formato PDF e o exibe em uma nova janela, 

indicando implicitamente o sucesso da operação. 

7.5 Modelo de Classes 

A seguir, encontram-se os diagramas que representam o modelo de classes do 

sistema. A Figura 7.6 apresenta as estruturas das classes do sistema, enquanto a Figura 

7.7 mostra o relacionamento entre as classes. Para identificar o escopo das classes do 

sistema, foi utilizado o prefixo “sys”, abreviatura para system. A Figura 7.8 e a Figura 

7.9 representam, respectivamente, as estruturas das classes do DW e o relacionamento 

entre elas. O prefixo “dwh”, abreviatura para data warehouse, identificando o seu 

escopo. Pode-se observar que as classes de DW não possuem métodos. Isso acontece 

porque a alteração dos dados e estruturas do DW é feito somente através de scripts 

SQL. Por último, a Figura 7.10 mostra as estruturas dos três relatórios de gerência, que 

podem ser identificados pelo prefixo “mng”, que é a abreviatura para management. 
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Figura 7.6: Diagrama do modelo de classes do sistema mostrando apenas as classes com 

seus atributos e métodos 
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Figura 7.7: Diagrama do modelo de classes do sistema mostrando os relacionamentos 

entre as classes 

 

 
Figura 7.8: Diagrama de classes do DW com os atributos 
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Figura 7.9: Diagrama de classes do DW com os relacionamentos 

 

 
Figura 7.10: Diagrama de classes dos relatórios de gerência 



 

 

8 DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO 

No desenvolvimento do protótipo, foram criados os cadastros básicos de 

Configurações, Glossário, Log, Módulos, Notícias, Permissões, Tipos de Usuários e 

Usuários. Foi também desenvolvido o módulo de pesquisas, capaz de manter e gerar 

relatórios em PDF, e os relatórios de gerência, com os três relatórios da especificação: 

Atendimento de Pacientes, Mortalidade Geral e Satisfação de Clientes. 

Foram criadas estruturas genéricas para o desenvolvimento das funcionalidades. 

Dentre eles, vale destacar: barra de operações, para o gerenciamento de registros; grade, 

que apresenta o número de registros, possui paginação, para a exibição dos registros 

cadastrados e ordenamento dos registros pelas colunas formulários semi-automatizados 

e funções de validação baseadas na resposta do banco. 

8.1 Tecnologias Utilizadas 

Para o desenvolvimento do protótipo, foram utilizadas as seguintes tecnologias: 

 Programas: 

o Adobe Reader (v9.1): Visualizador de arquivos PDF gratuito; 

o Apache HTTP Server (v2.2.11): Servidor de HTTP open-source; 

o Gimp 2 (v2.6.8): Editor de imagens open-source; 

o MySQL (v5.1.36): Sistema de gerência de banco de dados relacional 

open-source, que utiliza a linguagem SQL; 

o phpMyAdmin: Ferramenta Web, desenvolvido em PHP, open-source, 

para gerenciamento de banco de dados MySQL; 

o WampServer (v2.0): Ambiente de desenvolvimento de páginas Web 

open-source para Windows. Permite a criação e manutenção de 

aplicações Web utilizando Apache, PHP, MySQL e phpMyAdmin. 

 Linguagens: 

o CSS (Cascading Style Sheets): Linguagem de definição sobre como 

exibir elementos HTML; 

o HTML (HyperText Markup Language): Linguagem de formatação 

utilizada para criar páginas Web; 

o JavaScript: Linguagem de programação utilizada na interação do 

usuário com páginas Web; 

o PHP (Hypertext Preprocessor, v5.3.0) Linguagem de programação 

utilizada para gerar conteúdo dinâmico em páginas Web; 
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o SQL (Structured Query Language): Linguagem de pesquisa declarativa 

para bancos de dados relacionais. 

 Objetos: 

o FPDF (v1.6): Objeto desenvolvido em PHP, open-source, que permite 

a criação de documentos em PDF; 

o PHP Mailer (v5.1): Objeto desenvolvido em PHP, open-source, 

utilizado para enviar e-mails. 

8.2 Framework do Sistema 

Para o protótipo, também foi desenvolvido um framework, que pode ser dividido 

na apresentação das páginas e estruturação do código. 

8.2.1 Apresentação das Páginas 

A Figura 8.1 mostra um exemplo de uma página do SWAPGDC. Nele, um 

usuário do tipo “Administrador” está acessando o módulo de listagem das 

configurações. As partes mais importantes do sistema serão explicadas nos itens a 

seguir. 

 
Figura 8.1: Página de exemplo do SWAPGDC (listagem do módulo “Configurações”) 

A Figura 8.2 mostra mais um exemplo. Nesse caso, trata-se de um formulário de 

cadastro. O parâmetro “contact_email” foi selecionado na listagem da figura anterior e 
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carregado no formulário de cadastro, onde podem ser visualizados todos os dados do 

parâmetro e alterados, se necessário. 

 
Figura 8.2: Página de exemplo do SWAPGDC (formulário do módulo “Configurações”) 

8.2.1.1 Menu de Navegação 

Uma vez que o usuário esteja identificado e autenticado no site, o menu fica 

sempre visível, permitindo que o usuário navegue pelos diferentes módulos a que tem 

acesso. Sua estrutura permite a criação de submenus, e as opções acessíveis variam de 

acordo com o tipo de usuário ao qual o usuário está associado. 

 
Figura 8.3: Menu de navegação 

 

 
Figura 8.4: Submenu com cadastros básicos do sistema 
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8.2.1.2 Barra de Botões (Barra de Operações) 

A barra de botões (ou barra de operações), além de identificar o módulo e 

conteúdo que o usuário está acessando no momento, possui as operações que o usuário 

tem acesso para esse módulo e conteúdo. Essas operações também variam de acordo 

com o tipo de usuário ao qual o usuário está associado. As funções mais simples de 

validação, como verificação de linha seleciona e confirmação de exclusão de um 

registro são feitas através de JavaScript e eventos associados e esses botões. Abaixo 

seguem dois exemplos da barra de botões: o primeiro de uma página de listagem e o 

segundo de uma página de formulário. 

 
Figura 8.5: Exemplo de uma barra de botões (listagem do módulo “Usuários”) 

 

 
Figura 8.6: Exemplo de uma barra de botões (formulário do módulo “Usuários”) 

8.2.1.3 Grade de Registros 

A grade de registros, quase sempre presente no primeiro conteúdo de cada 

módulo, serve para listar os registros relacionados ao módulo que o usuário está 

acessando no momento. A grade permite a seleção de linhas, apenas uma por vez. 

Existem operações que dependem da seleção de um registro para serem executadas e, 

caso a linha não seja selecionada, um aviso será emitido indicando que uma linha deve 

ser selecionada. No canto inferior esquerdo, são exibidos o número total de registros e o 

número total de páginas. Já no canto inferior direito aparecem os botões de navegação, 

que além de incluir uma lista de páginas adjacentes a dos registros que estão sendo 

exibidos, também possui botões para navegação para página anterior, página seguinte, 

primeira página e última página. A grade também possui ordenação de registros por 

coluna, tanto em ordem crescente como em ordem decrescente. 

 
Figura 8.7: Exemplo de uma grade de registros 
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8.2.1.4 Formulários 

Os formulários são a maneira como os usuários de interagir com o sistema. Até aí, 

nenhuma diferença com outros sistemas Web. A diferença está em como o sistema 

monta esses formulários. Normalmente, um programador teria que criar todo código 

HTML correspondente aos campos do formulário, incluindo a definição dos atributos 

necessários a cada campo (nome, estilo, tamanho valor inicial...), seja escrevendo o 

código, seja utilizando uma ferramenta case (que tenha o recurso de arrastar e soltar, 

que facilita o desenvolvimento). No caso do SWAPGDC, a geração dos formulários é 

centralizada (feita por uma só função), que obtém os dados necessários pesquisando a 

estrutura da tabela relacionada ao módulo no banco de dados. Detalhes adicionais, como 

valores iniciais e campos controlados pelo sistema (somente leitura) são passados por 

parâmetro para essa função. 

 
Figura 8.8: Exemplo de um formulário 

8.2.1.5 Interação com o usuário 

Enquanto algumas funcionalidades possuem uma resposta implícita, indicando 

que a operação realizada foi bem sucedida, como o caso da seleção de um item uma 

lista, que abre uma página de formulário com os dados desse item, ou a geração de um 

relatório, que mostra o relatório solicitado em uma nova aba, existem funcionalidades 

em que é necessário algum indicativo extra de que foi feito o que era esperado pelo 

usuário. Para isso, existe um sistema simples de mensagens que aparecem inferior da 

página do sistema, onde normalmente ficam informações da listagem da página ou uma 

dica sobre o preenchimento dos formulários. Eles possuem coloração diferente para dar 

destaque e também para indicar o tipo de conteúdo da resposta do sistema. 

A Figura 8.9 é um exemplo de resposta do sistema em que a operação feita pelo 

usuário foi bem-sucedida. A cor verde é um pré-indicativo de que se trata de um 

feedback positivo. Já a Figura 8.10 mostra um exemplo em que ouve algum erro na 

execução da operação, logo utiliza cores vermelhas. Por último, a Figura 8.11 
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exemplifica uma informação respeito de uma operação que realizada pelo sistema, 

utilizando um tom de amarelo. 

 
Figura 8.9: Resposta do sistema indicando que a operação foi bem-sucedida 

 

 
Figura 8.10: Reposta do sistema indicando que houve um erro na execução da operação 

 

 
Figura 8.11: Resposta informando ao usuário sobre uma operação executada pelo 

sistema 

8.2.1.6 Glossário Rápido 

Como o próprio nome sugere, trata-se de uma opção de acesso ao glossário, mais 

rápida que a convencional, que seria acessando o módulo “Glossário” e procurando pelo 

termo. O glossário rápido funciona da seguinte maneira: seleciona-se um termo que se 

deseja saber o significado, depois se clica na figura com o símbolo de interrogação, que 

se encontra a direita do menu de navegação. O sistema tentará encontrar o termo na base 

de dados, exibindo o resultado da consulta em uma janela pop-up. A figura abaixo 

mostra o link de acesso ao glossário rápido. 

 
Figura 8.12: Botão de acesso do glossário rápido 

8.2.1.7 Relatórios 

Uma das principais funcionalidades do sistema é sua capacidade de gerar 

relatórios a partir de pesquisas ou de relatórios de gerência. Para isso, é utilizado um 

objeto desenvolvido em PHP e open-source, cujo autor é Olivier Plathey. Esse objeto 

basicamente permite a criação de um documento PDF utilizando comandos PHP. 

Os relatórios do SWAPGDC possuem um cabeçalho onde consta o nome do 

sistema, o título do relatório e a data em que ele foi gerado. O rodapé possui a 

paginação do relatório, que é formado pelo número da página atual mais o número total 

de páginas que contem o relatório. Já o corpo do relatório contém o nome do usuário 

gerou o relatório, uma descrição textual do que representam os dados e uma tabela 

formatando os dados requisitados pelo usuário. A Figura 8.13 é um exemplo de relatório 

do módulo “Pesquisas”, enquanto que a Figura 8.14 é um exemplo de um “Relatório de 

Gerência”. Nas duas figuras, não consta o rodapé com a paginação. 
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Figura 8.13: Exemplo de relatório do módulo "Pesquisas" 

 

 
Figura 8.14: Exemplo de “Relatório de Gerência” (Relatório de Atendimento de 

Pacientes) 

8.2.1.8 Envio de Senha e Formulário de Contato 

Outras duas funcionalidades da aplicação são a possibilidade de recuperar a senha 

de acesso ao sistema e poder comunicar-se com os administradores através de um 

formulário no próprio sistema. Para isso, é utilizado um objeto chamado PHPMailer, 

desenvolvido por Andy Prevost e Marcus Bointon. Trata-se de um objeto open-source, 

codificado em PHP, cuja finalidade é permitir o envio de e-mails utilizando comandos 

PHP. 
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A operação para o envio da senha está disponível na página de login do sistema. 

Para poder utilizar a operação, o usuário deve informar o seu nome de usuário, para que 

o sistema possa então identificar o e-mail para o qual enviar a senha e então enviar a 

mensagem. A funcionalidade de contato, disponível apenas para o usuário que estiver 

autenticado no sistema, permite ao usuário criar uma mensagem simples e enviar para 

os administradores. As duas operações utilizam um e-mail que foi criado para a 

aplicação (swapgdc@gmail.com), assim como o serviço de STMP do Google para 

enviar a mensagem. Enquanto que para a operação de envio de senha é utilizado o e-

mail do usuário como destinatário, para o formulário de contato é usado o próprio e-

mail do sistema. 

A Figura 8.15 mostra e tela de login, onde é possível visualizar o botão “Esqueci a 

senha”. Já a Figura 8.16 mostra a tela do formulário de contato. 

 
Figura 8.15: Página de login, onde é possível visualizar o botão "Esqueci a senha" 
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Figura 8.16: Página com o formulário de contato 

8.2.2 Estruturação do Código 

8.2.2.1 Acesso a banco de dados 

Para se acessar o banco de dados, primeiro é preciso executar alguns comandos 

para conexão autenticação e seleção do banco da aplicação, para depois executar 

efetivamente comandos SQL. Adicionando a existência de um modo de debug, uma 

operação objetivamente simples de executar um comando SQL termina implicando em 

vários comandos. Tendo isso em vista, foi criada uma função para encapsular todos 

esses comandos, de forma que para se executar um comando SQL, seja apenas 

necessária a string de comando. 

Abaixo, segue uma versão simplificada do código que existe em funcionamento. 

A inicialização algumas variáveis, assim como parâmetros de funções secundários 

foram omitidos. 

 

function execute_sql($sql_query) 

{ 

  //Conexão com o banco mySQL 

  $connection = mysql_connect($hostname, $user, $password); 

  //Seleção do banco da aplicação 

  mysql_select_db($database); 

  //Execução do comando SQL 

  $sql_result = mysql_query($sql_query, $connection); 

  //Resultado da execução do comando SQL 
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  set_mysql_warning($connection); 

  //Debug 

  if(is_debug_mode_on()) show_debug($sql_query); 

  //Retorno da execução do comando SQL 

  return $sql_result; 

} 

 

 

Além disso, com intuito de facilitar o desenvolvimento, foram criadas funções 

específicas para operações básicas. Dessa forma, o desenvolvedor, ao invés de ter que 

criar o texto do comando SQL, o que pose ser um tanto trabalhoso, precisa apenas 

informar a tabela e alguns dados para os campos que são preenchidos pelo sistema. Os 

demais dados necessários nas operações básicas, os que são preenchidos pelo usuário, 

são passados de forma transparente para as funções. O comando SQL, por sua vez, é 

montado dinamicamente. 

A seguir, seguem dois exemplos desse tipo de função. A primeira delas, “show()”, 

embora simples, é uma das funções mais importantes do sistema, uma vez que ela é a 

responsável pela parte automática da geração dos formulários de cadastro, assim como 

pela passagem transparente no código dos parâmetros inseridos pelo usuário para as 

funções de “insert()” e “update()”. A segunda é a função de “insert()”, responsável 

inserção de dados no sistema. Essas funções aparecem aqui da mesma maneira que 

estão no código fonte da aplicação. 

 

function show($table, $filters = null, $log_sql = false) 

{ 

  //Parte inicial do comando SQL 

  $sql_query = "SHOW FULL COLUMNS FROM " . $table; 

  //Adição de filtros específicos para o comando SQL 

  if(empty($filters)) $sql_query .= " WHERE field <> 'flag_excluido'"; 

  else $sql_query .= " WHERE field in ('" . implode("', '", $filters) . "')"; 

  //Execução do comando SQL 

  $sql_result = execute_sql($sql_query); 

  //Log da operação 

  if($log_sql && $sql_result) log_sql("SHOW", $table, $sql_query); 

  //Retorno da execução do comando SQL 

  return $sql_result; 

} 

 

 

 

function insert($data, $table, $log_sql = true) 

{ 

  //Dados a serem inseridos 

  $data_keys = array_keys($data); 

  //Início do comando SQL 

  $sql_query = ""; 

  $sql_query .= "INSERT INTO " . $table; 

  $sql_query .= " (" . implode(", ", $data_keys) . ")"; 

  $sql_query .= " VALUES ("; 

  //Parte de valores do comando SQL 

  foreach($data as $value) 

  { 

    if($value == "") $sql_query .= "NULL, "; 

    else $sql_query .= format_value($value) . ", "; 

  } 
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  $sql_query = substr($sql_query, 0, strlen($sql_query) - 2) . ")"; 

  //Execução do comando SQL 

  $sql_result = execute_sql($sql_query); 

  //Log 

  if($log_sql && $sql_result) log_sql("INSERT", $table, $sql_query); 

  //Retorno do resultado 

  return $sql_result; 

} 

 

8.2.2.2 Log 

Log é o termo utilizado para descrever o processo de registro de eventos 

relevantes em um sistema computacional. Esse registro pode ser utilizado para 

restabelecer o estado original de um sistema ou para que um administrador conheça o 

seu comportamento no passado. Um arquivo de log pode ser utilizado para auditoria e 

diagnóstico de problemas em sistemas computacionais. 

No SWAPGDC, o log registra os comandos SQL executados pelos usuários 

durante a sua interação com o sistema. A gama de comandos pode varia, desde a não 

utilização do log, em que obviamente nada é gravado, até o registro de todas as funções 

de operações básicas, que permitiriam ver por quais módulos um usuário navegou. Em 

um registro de log, são salvos o nome do usuário, o IP da máquina com a qual está 

acessando o sistema, a tabela do banco de dados utilizada na operação, o tipo de 

operação realizada, a data da operação e o script SQL executado. 

A função encontra-se na íntegra abaixo. Observe que a função de insert é utilizada 

para a inserção do registro de log no banco, e que para evitar um looping, essa operação 

não é registrada no log. 

 

function log_sql($type, $table, $sql_query_executed) 

{ 

  //Dados para o log 

  $data["tipo"] = $type; 

  $data["tabela"] = $table; 

  if(isset($_SESSION["pk_usuario"])) 

    $data["fk_usuario"] = $_SESSION["pk_usuario"]; 

  if(isset($_SERVER["REMOTE_ADDR"])) 

    $data["ip_usuario"] = $_SERVER["REMOTE_ADDR"]; 

  $data["data_log"] = date("Y-m-d H:i:s"); 

  $data["sql_log"] = $sql_query_executed; 

  //Execução da função insert 

  $sql_result = insert($data, "sys_log", false); 

} 

 

8.2.2.3 Organização dos módulos e códigos do sistema 

Primeiramente, vale destacar que o layout do site é uma tabela que possui células 

com conteúdo fixo, como o cabeçalho que contém o título do sistema e o rodapé, com o 

nome do autor do sistema e as tecnologias usadas, e células com conteúdo dinâmico, 

que correspondem ao menu e aos módulos. A vantagem dessa abordagem é não ser 

necessário replicar o conteúdo das células fixas em cada página que contem um módulo. 
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Os módulos do SWAPGDC estão divididos em arquivos PHP. Cada página possui 

os conteúdos (por exemplo, listagem, formulário de cadastro) do seu respectivo módulo. 

O usuário, ao selecionar uma opção do menu, indica ao sistema, qual arquivo deve ser 

incluído no processamento para a montagem da página Web. Adicionalmente, ele 

também seleciona o conteúdo a ser apresentado. 

Além do arquivo principal (“index.php”) e dos módulos, o sistema possui os 

seguintes arquivos: 

 function.js – contem todas as funções de JavaScript do sistema; 

 styles.css – arquivo com os estilos do sistema; 

 bar.php – contem as funções referentes a barra de botões; 

 form.php – contem as funções referentes aos formulários; 

 grid.php – contem as funções referentes as grades de listagem; 

 functions.php – contem as funções de uso comum do sistema; 

 generatereport.php – gerador de relatórios em PDF 



 

 

9 CONCLUSÕES 

Os avanços tecnológicos estão permitindo a ampliação da gerência estratégica, de 

forma que os investimentos nessa área da TI se tornam cada vez mais essenciais. No 

entanto, existem casos em que isso não é possível. Isso se torna um revés ainda maior, 

uma vez que a gerência estratégica pode ser a garantia de competitividade de uma 

empresa. 

O aumento de fluxo de dados gerou um gargalo, no que diz respeito à 

visualização, análise e entendimento desses dados. Nesse contexto, surgiram técnicas 

(Gestão do Conhecimento, Data Warehouse e Data Mining) para o gerenciamento e 

armazenamento desses dados, de forma que se possa entender e extrair conhecimento 

deles. Esse conhecimento, por sua vez, possibilita não só se ter uma visão geral do que 

ocorre, como também permite que se façam projeções sobre cenários futuros com 

razoável precisão. Essa precisão garante que uma entidade, como uma empresa, consiga 

melhorar o seu desempenho. 

É a partir desse contexto que esse trabalho foi desenvolvido. O objetivo inicial, de 

criar uma ferramenta que conseguisse explorar dados clínicos, mais especificamente, 

dados de pacientes, de forma que o conjunto pudesse fornecer dados para pesquisas, 

além de possíveis informações implícitas, acabou englobando o lado administrativo de 

uma entidade de saúde, em que uma estrutura de Data Warehouse, que inclui 

indicadores de qualidade, pode auxiliar na melhoria da gestão dessa entidade. 

A idéia inicial, aliada ao estudo de sistemas similares na área de saúde, revelou 

um nicho interessante, em que entidades de saúdes pequenas e até médias, com poucos 

recursos para investir em soluções de TI, pudesse se beneficiar do SWAPGDC, uma vez 

que ele é feito com tecnologias livres e de fácil manutenção. 

A análise de requisitos inicial acabou revelando uma série de novos requisitos, 

que tornou o desenvolvimento do protótipo mais complexa que o previsto inicialmente. 

Aliado a isso, também houve o desenvolvimento do framework, que embora trabalhoso, 

era um dos objetivos do aluno no desenvolvimento desse trabalho. Apesar disso, 

conseguiu-se desenvolver um protótipo em que os objetivos e vantagens ficassem 

evidentes. A comprovação prática das vantagens viria através de uma implantação do 

sistema. 
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9.1 Bugs 

Como quase todo software, o protótipo ficou com alguns bugs,que não puderam 

resolvidos em tempo hábil. Apesar deles não refletirem positivamente nos resultados, o 

aluno achou interessante citá-los: 

 Glossário rápido: Embora ele normalmente funcione nas células de uma 

tabela, ele não funciona com textos que se encontram dentro de campos de 

formulários (inputs e textareas). A origem do problema está provavelmente na 

troca de foco que ocorre entre o texto que está selecionado e o botão do 

glossário rápido. O aluno tentou encontrar uma solução para o problema, 

porém não obteve sucesso; 

 Instâncias de um mesmo relatório geradas com o FPDF: Ao se tentar gerar 

um relatório em PDF de um relatório que já esteja aberto em uma das abas do 

navegador, se obterá o mesmo relatório, independente do fato da pesquisa ter 

sido alterada. Não está totalmente claro se o problema está na aplicação 

desenvolvida pelo aluno ou se no objeto que gera os relatórios, mas a suspeita é 

que esteja no objeto. O funcionamento correto é garantido fechando-se antes as 

instâncias abertas do relatório que se deseja gerar novamente; 

 Espaçamento nas células de relatórios criados com o PDF: O cálculo da 

largura das células de uma tabela em um relatório é feito somando-se o 

tamanho ocupado por cada caractere contido na célula. Considerando-se a 

coluna de uma tabela, a célula de maior largura torna-se a largura da coluna. Os 

valores básicos de espaçamento de cada caractere são tabelados, contudo, esses 

valores aparentemente têm algumas falhas, de modo que algumas vezes a 

célula não tem a largura necessária para o texto contido nela. 

9.2 Possibilidades de Melhorias 

No desenvolvimento do protótipo, nem tudo o que foi especificado acabou sendo 

codificado. Além disso, nem todas as idéias pensadas puderam ser especificadas, 

algumas por fugirem demais do espoco principal, outras que acabaram surgindo durante 

o desenvolvimento, mas que a análise e a codificação poderiam se estender além do 

prazo para a conclusão do trabalho. São idéias que certamente podem contribuir na 

melhoria e evolução do sistema. Abaixo, seguem as descrições de algumas delas: 

 Ajuda integrada ao sistema: Em vez de ter um manual separado, o sistema 

poderia ter um integrado ao sistema. Um manual integrado e bem construído 

pode praticamente dispensar um treinamento, uma vez que seria necessário 

apenas saber como usar o manual para operar o sistema; 

 Descrição dinâmica nos relatórios de gerência: Como o relatório permite ao 

usuário escolher os agrupamentos que serão utilizados no relatório, assim como 

definir o período que o relatório abrange, seria interessante que essas 

informações constassem textualmente na descrição do relatório em PDF, 

deixando assim mais claro o significado dos dados no relatório; 
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 Filtros e ordenamento nos relatórios de gerência: Duas adições interessantes 

para os relatórios gerenciais seriam a possibilidade filtrar os dados além da 

data, assim como deixar a possibilidade do usuário ordenar os dados do 

relatório; 

 Mais relatórios de gerência: Esse caso é mais uma complementação do 

trabalho do que uma idéia. Embora o protótipo tenha apenas três relatórios de 

gerência, é possível criar uma série de relatórios. O projeto SIPAGEH pode 

continuar servindo como base, e também podem ser criados relatórios de 

finanças e de estoque; 

 Rótulos de importação de dados: Um dos cenários que não foi previamente 

pensado foi a possibilidade de haver uma variedade muito grande de 

importações de dados requeridas por usuários diferentes e que podem causar 

uma interferência não prevista em pesquisas além das desejadas. Para garantir 

que uma pesquisa não fosse alterada dessa maneira, haveria um trabalho extra e 

pouco intuitivo no desenvolvimento das consultas SQL de filtragem de dados. 

Uma maneira de contornar isso seria a adição de rótulos nos dados de tabelas-

chave e um módulo em que esses rótulos pudessem ser gerenciados. Com isso, 

novos dados importados para o sistema poderiam ser rotulados, e esse rótulo 

poderia ser usado como filtro na construção das consultas, garantindo a 

integridade da pesquisa. 

 Validação específica dos campos em formulários: Essa melhoria fazia parte 

da idéia original, contudo, o tempo para a análise e desenvolvimento fez com 

que se optasse por uma validação mais simples. A validação específica 

mostraria para o usuário qual campo que está faltando ser preenchido. Uma 

validação completa teria uma parte em JavaScript e uma parte em PHP. A parte 

em JavaScript garantiria um melhor tempo de resposta, já que é executada do 

lado do cliente, além de economizar acessos ao banco, enquanto a parte em 

PHP garantiria uma resposta amigável ao usuário caso o JavaScript não 

pudesse ser utilizado. 
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11 GLOSSÁRIO 

Bug – Expressão inglesa que significa defeito. Trata-se de um erro no funcionamento 

comum de um software que pode causar discrepâncias no objetivo, ou impossibilidade 

de realização de uma ação na utilização de um programa de computador ou apenas de 

uma trava no sistema. 

CRM (Custumer Relationship Management) – É uma expressão em inglês que pode ser 

traduzida para a língua portuguesa como “Gestão de Relacionamento com o Cliente”. 

Foi criada para definir toda uma classe de ferramentas que automatizam as funções de 

contacto com o cliente, essas ferramentas compreendem sistemas informatizados e 

fundamentalmente uma mudança de atitude corporativa, que objetiva ajudar as 

companhias a criar e manter um bom relacionamento com seus clientes armazenando e 

inter-relacionando de forma inteligente, informações sobre suas atividades e interações 

com a empresa. 

Conteúdo – Conceito relacionado ao SWAPGDC. Trata-se de uma página (por 

exemplo, uma página de listagem ou um formulário) que está associado a um módulo. 

Modelo ER (Modelo Entidade-Relacionamento) – Modelo abstrato cuja finalidade é 

descrever, de maneira conceitual, os dados a serem utilizados em um sistema de 

informações ou que pertencem a um domínio. 

ERP (Enterprise Resource Planning) – Expressão inglesa que pode ser traduzida como 

“Sistemas Integrados de Gestão Empresarial”. São sistemas de informação que integram 

todos os dados e processos de uma organização em um único sistema. A integração 

pode ser vista sob a perspectiva funcional (sistemas de: finanças, contabilidade, recursos 

humanos, fabricação, marketing, vendas, compras, etc.) e sob a perspectiva sistêmica 

(sistema de processamento de transações, sistemas de informações gerenciais, sistemas 

de apoio a decisão, etc.). 

ETL – Sigla para Extract, Transform, Load. Processo feito em um DW que envolve: 

extrair dados de fontes externas, transformá-los de acordo com a estrutura do DW e, por 

fim, carregá-los no DW. 

Framework - Em desenvolvimento de software, um framework é uma abstração que une 

códigos comuns entre vários projetos de software provendo uma funcionalidade 

genérica. Um framework pode atingir uma funcionalidade específica, por configuração, 

durante a programação de uma aplicação. 
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Menu – Conceito relacionado ao SWAPGDC. Trata-se do menu principal do sistema 

que permite a navegação entre os módulos. 

Módulo – Conceito relacionado ao SWAPGDC. Trata-se de uma generalização de uma 

funcionalidade do sistema. São acessíveis através do menu do sistema. Exemplos: 

Configurações, Usuários e Pesquisas. 

Open-source – Expressão inglesa, que pode ser traduzida como “Código aberto”. O 

termo foi criado pela OSI (Open Source Initiative) e refere-se a software também 

conhecido por software livre. Genericamente trata-se de software que respeita as quatro 

liberdades definidas pela Free Software Foundation, compartilhadas também pelo 

projeto Debian, nomeadamente em "Debian Free Software Guidelines": 1. Executar o 

programa, para qualquer propósito; 2. Estudar como o programa funciona, e adaptá-lo 

para as suas necessidades; 3. Redistribuir cópias de modo que você possa ajudar ao seu 

próximo; 4. Aperfeiçoar o programa, e liberar os seus aperfeiçoamentos, de modo que 

toda a comunidade se beneficie. 

Script – Conceito relacionado ao SWAPGDC. Geralmente associado a um consulta 

SQL, tratando-se de uma série de instruções escritas na linguagem SQL. 

View - Uma view consiste de uma consulta armazenada acessível como uma tabela 

virtual composta pelo resulta de uma consulta. Diferentemente das tabelas, uma view 

não faz parte do esquema físico: ela é dinâmica, uma tabela virtual ou uma coleção de 

dados do banco. A modificação de dados em uma tabela altera os resultados da view 

composta por essa tabela. 


