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RESUMO 

 O presente projeto tem como objetivo principal o estudo e 
desenvolvimento de uma implementação do uso do NFC e de Banco de Dados 
que trouxesse facilidades e melhorias na qualidade de vida e trabalho da 
sociedade. Para exemplificar os benefícios da tecnologia foi proposto a criação 
de um sistema de controle de acesso e rotina hospitalar utilizando Tags NFC e 
um Banco de Dados remoto. Inicialmente, optou-se em buscar aplicações 
análogas ao sistema proposto já existente no mercado para que se fosse 
estudado e detalhado o funcionamento de tal sistema. Como não foi 
encontrado nenhum sistema com as mesmas premissas, foi realizado um 
estudo aprofundado do NFC e dos conceitos acerca de Banco de Dados. Para 
demonstrar a implementação da proposta, foram realizados simulações e 
testes do protótipo utilizando um smartphone para leitura das Tags e como 
ferramenta para o desenvolvimento do banco de dados, o Mysql Workbench.  

Palavras-chave: NFC, Tag, Banco de Dados, Rotina hospitalar 
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ABSTRACT 

The main purpose of this project is the study and development of system 
that uses  NFC with a Database offering improvements and facilities to the 
quality of life and work in society. In order to exemplify the benefits of this 
technology, a system to control the access and the hospital routine using NFC 
tags and a remote database has been proposed. First, it was decided to search 
the similar applications of the proposed system to study and detail the system. 
Since no similar system was found, a careful study on NFC and database 
concepts was made. To demonstrate our  propose, we tested and simulated an 
prototype using a smartphone for the tag reading and Mysql Workbench as a 
tool for development of database was simulated and tested. 

 
 

Key-words: NFC, Tag, Database, Hospital Routine 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

O IOT, acrônimo de Internet of Things [1],em português, Internet das 
coisas, é a revolução tecnológica que tem como intuito conectar os dispositivos 
eletrônicos utilizados no dia-a-dia à rede mundial de computadores. Com o 
desenvolvimento cada vez mais rápido da tecnologia e com a expansão do 
conceito do IOT, percebe-se a tendência de uma convergência entre o mundo 
físico e digital. 

O conceito de Internet das Coisas surgiu no laboratório Auto-ID no MIT 
(Massachusets Institute of Technology) em 1999 com Kevin Ashton, que na 
época era executivo da Procter Gramble e fundou tal laboratório para iniciar 
pesquisas de técnicas para aprimorar os processos de cadeias de suprimentos 
da empresa. Somente em 2009 que o conceito passou a ser difundido após a 
publicação do artigo de Ashton no RFID Journal [2] . 

Sendo o RFID (Radio Frequency IDentification) o potencializador da 
divulgação do IOT, o desenvolvimento desta tecnologia e a difusão de suas 
aplicações cresceram bastante ao longo do tempo, despertando o interesse da 
sociedade pelo conhecimento da técnica e de suas extensões, como o NFC, 
acrônimo para Near Field Communication. Tal popularização incentivou o 
desenvolvimento de aplicativos e recursos que facilitem as tarefas do dia a dia, 
trazendo maior qualidade de vida aos indivíduos.  

Incentivado por essa ideia de modernização do cotidiano proporcionado 
pelo conceito do IOT e pela popularização da técnica do NFC oriunda do RFID, 
neste trabalho foi proposta a implementação de um sistema NFC para controle 
de acesso e de rotina de trabalho de uma enfermaria, como por exemplo, a 
medição periódica dos sinais vitais do paciente. As informações colhidas 
durante as medições serão armazenadas e gerenciadas em um banco de 
dados.  

Para apresentar todas as informações acerca do NFC, Banco de Dados 
e do sistema proposto, este trabalho está organizado como exposto a seguir. 

No Capítulo 2 será apresentada a história, exemplos de 
implementações, especificações técnicas, vantagens e desvantagens e os 
conceitos de segurança da tecnologia NFC. 

Já no Capítulo 3 toda a parte de banco de dados é apresentada. Desde 
da definição do mesmo, tipos de sistema, linguagem utilizada, até a descrição 
do Banco de Dados no Projeto proposto.  

O Capítulo 4 é destinado somente ao Projeto, nele são detalhados a 
metodologia utilizada para o sistema implementado, o banco de dados 
estruturado para atender a implementação proposta, como é feito o uso do 
NFC no projeto e quais são os aspectos de segurança que envolvem a técnica. 

O ultimo capítulo, Capítulo 5, foi dedicado para os resultados 
encontrados. Nele são descritas todas as idéias iniciais que foram 
consideradas para o trabalho, as tentativas de implementação, os sucesso e 
falhas encontradas ao longo do desenvolvimento e as justificativas para cada 
ação adotada. 
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2. NFC  – NEAR FIELD COMMUNICATION 
 
 
 

2.1 DEFINIÇÃO: 
 
 

O NFC, acrônimo para Near Field Communication, é uma tecnologia 
usada com o objetivo de identificar e capturar dados de forma automática 
[3].Como o próprio nome sugere, é uma tecnologia que permite comunicação 
entre dispositivos em um campo próximo, ou seja, a uma distância de alguns 
centímetros. Desta forma, tal tecnologia é aplicada em transações que exigem 
certo grau de segurança. Além disso, o NFC permite o compartilhamento de 
dados sem a necessidade de uma ação externa, através de frequências de 
rádio [3]. 

 
 
 

2.2 HISTÓRIA 
 
 

O NFC surgiu como uma extensão da tecnologia RFID, acrônimo para 
Radio Frequency IDentification, que por sua vez, foi patenteado em 1983 por 
Charles Walton. Assim como o RFID, o objetivo desta tecnologia é trabalhar 
com dados através da troca de informações possibilitadas por ondas 
eletromagnéticas. Não há necessidade de contato, apenas a aproximação dos 
componentes. No entanto, o NFC alcança uma distância menor, sendo esta no 
máximo 20 cm, enquanto o RFID alcança distâncias maiores, principalmente se 
houver alguma fonte de alimentação [4]. 

Apesar de ser uma evolução do RFID, somente em 2004 se viu a 
necessidade da criação e atualização dos padrões e especificações para a 
técnica. Com isto, foi criado o NFC Fórum [4],[5], pela Sony, Phillips e Nokia, 
que foi posteriormente, o responsável pelo desenvolvimento desta tecnologia.  

Após 18 meses da fundação do Fórum, em 2006, foi anunciada 
formalmente a arquitetura da tecnologia NFC.  Através dessa iniciativa, 
consolidaram-se as especificações, padrões e tipos de etiquetas, a serem 
seguidos e desenvolvidos. Neste ano também, foram criadas ferramentas como 
o SmartPosters, que são artigos de publicidade como folhetos, posters, 
cartazes, entre outros, que contêm etiquetas passivas, e além disso, foi 
lançado pela Nokia o primeiro celular a suportar NFC, o NOKIA 6131 [4]. 

Em 2009, o Fórum NFC anunciou mais uma funcionalidade para esta 
tecnologia, o lançamento do Peer-to-Peer, ou seja, uma forma de operar Ponto-
a-Ponto, permitindo que a comunicação possa ser feita sem a necessidade de 
um servidor central, de forma que os dispositivos envolvidos nesta operação se 
conectem diretamente, permitindo assim o compartilhamento de contatos, 
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pastas e URL’s. Já em 2010, o primeiro telefone Androidcom suporte NFC foi 
lançado pela Samsung, o Samsung Nexus S. No ano seguinte, o Google 
organizou uma apresentação da tecnologia, o Google I/O “How to NFC”, sobre 
NFC para jogos, links de internet e compartilhamento de contatos telefônicos 
[3]. Ainda em 2011, a Nokia lançou aparelhos com os sistemas operativos 
Symbian Annae Meego que começaram a suportar o NFC. Também neste ano, 
Optimus, TMN e Vodafone, operadoras do ramo de telecomunicações, fizeram 
um acordo a fim de criar uma entidade de gestão de serviços e pagamentos 
através do NFC. 

Em 2012, foi lançado o primeiro Windows Phone com NFC, passando a 
integrar pagamentos móveis pela operadora inglesa Orange, sendo este celular 
homologado pela Visa e Mastecard para realizar pagamentos sem fio.  A partir 
de 2012, a Nokia passou a suportar amplamente a adoção de NFC na linha de 
smartphones Lumia. Desde então, a tecnologia vem sendo amadurecida, de 
forma a ampliar e consolidar a implantação de seu uso. 
 
 
 

2.3 CARACTERÍSTICAS: SISTEMA NFC 
 
 

Um sistema NFC é composto basicamente pela tag NFC e o Leitor NFC 
[6]. Este leitor é um dado dispositivo, seja ele um smartphone, um tablet ou um 
computador, que possui um chip NFC internamente, de forma a habilitar o uso 
dessa tecnologia. Tanto o leitor quanto a tag podem apresentar as duas 
funcionalidades, por exemplo: a tag pode ser encontrada em adesivos ou ser o 
próprio celular ou um computador, assim como o computador e celular podem 
também funcionar como leitor.  

Este sistema pode operar tanto no modo ativo quanto no modo passivo. 
No ativo, os dois dispositivos envolvidos geram seus próprios campos de 
radiofrequência, podendo assim, compartilhar informações entre eles. Já no 
modo passivo, o campo de radiofrequência é gerado por apenas um dos 
dispositivos, sendo assim responsável pela comunicação entre ambos, nesta 
configuração, o dispositivo ativo normalmente é o “leitor” e o passivo a “tag” [6]. 

O sistema NFC, como o próprio nome induz – comunicação por campo 
próximo - estabelece a sua comunicação com sinais de radiofrequência, 
através da aproximação de dispositivos, sendo um deles o “iniciador”, que irá 
gerar a transmissão, e o outro o “alvo”, que receberá o sinal gerado. Essa 
comunicação ocorre a partir da faixa de 13,56 MHz, podendo ter a sua 
velocidade de transmissão de dados variando entre 106,212 e 424 kb/s [7]. 
Porém, tornou-se possível trabalhar também, ainda que não oficialmente, com 
uma taxa máxima de 848 kb/s.  

Como já mencionado, a distância máxima de operação pode chegar a 20 
cm, no entanto, normalmente e por padrão, a distância de operação utilizada é 
de até 10 cm. Entretanto, o NFC tem a capacidade de viabilizar a comunicação 
mesmo com o afastamento dos dispositivos fisicamente. Para que ela consiga 
possibilitar essa comunicação, inicialmente a conexão é estabelecida via NFC, 
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porém, em seguida, outra tecnologia de comunicação wireless de maior 
alcance irá assumir, podendo ser o Bluetooth ou o Wi-Fi [6]. 

Dentre os sistemas wireless, é possível observar que os padrões 
utilizados pelo NFC e RFID apresentam similaridades, assim proporcionando 
compatibilidades entre eles. Já comparando as tecnologias, como o Bluetooth e 
Infravermelho (irDa), o NFC apresenta velocidade mediana e um curto alcance. 
Em contrapartida, possui conexão fácil e rápida, devido a estreita aproximação 
entre os dispositivos e não sofre com algumas interferências que dificultaram o 
uso do irDa [8]. Na Tabela 1[15], tem-se um comparativo entre as tecnologias 
citadas anteriormente. 

 
 

Tabela 1: Comparativo entre NFC, Bluetooth e Infravermelho 

 
 

 
 

O sistema NFC oferece inúmeros benefícios tanto para os consumidores 
quanto para as empresas. O seu uso é intuitivo, sendo necessário apenas 
aproximar as pontas do sistema NFC, sem a necessidade de encostar. Além do 
mais, ele permite uma automatização das tarefas em que é empregado, além 
de executar rapidamente e de forma mais eficiente que outras tecnologias 
wireless. 

O NFC é uma tecnologia versátil, que pode ser empregada em diversos 
tipos de ambiente e para diversas finalidades. Além do mais, a tecnologia é 
baseada em padrões iguais e abertos, ou seja, suas camadas subjacentes 
seguem padrões que são universalmente implementados. Ademais, o NFC 
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facilita a configuração rápida e de forma mais simples de tecnologias wireless 
como Bluetooth e Wi-Fi, por exemplo [16]. 

Por ter uma distância operacional muito pequena, possui uma 
transmissão mais segura, de forma que não haja interferência de outros sinais, 
além de ser uma tecnologia robusta, construída de forma a suportar aplicações 
seguras. A segurança desta tecnologia será abordada mais detalhadamente 
mais à frente 

A tecnologia NFC é ainda uma novidade no mercado. Embora já exista 
há certo tempo é uma tecnologia relativamente desconhecida. Atualmente 
muito celulares possuem o NFC habilitado em seus dispositivos, no entanto, a 
maioria das pessoas ainda não tem o conhecimento do poder dessa tecnologia, 
e, portanto, não sabem como utilizá-lo. Ou seja, apesar de ser uma tecnologia 
já difundida, a falta de conhecimento ainda é enorme. 

Além do mais, o sistema NFC funciona em conjunto com as tags e 
leitores, ou seja, é preciso que haja dispositivos que tenham essa tecnologia 
habilitada. Então, por mais que ele esteja difundido, ainda hoje, há 
equipamentos que não possuem essa habilitação, logo, não há como identificar 
as tags, por exemplo, se não houver o leitor. 

Outro fator que pode ser um empecilho associado ao sistema NFC, é o 
seu custo.. As tags, por exemplo, costumam ser baratas, em média R$ 2,50 
cada, no entanto, se houver a necessidade de fabricar ou implementar o NFC 
em outros produtos, sem dúvida haverá custo bem superior.  

 

2.3.1 ARQUITETURA 

 
 

As especificações do Fórum NFC formaram um padrão tecnológico que 
harmoniza e estende a existência de padrões sem contato, ampliando as 
capacidades da tecnologia NFC acerca dos diferentes modos de operação, tais 
como modo Peer-to-Peer, modo de Leitura e Gravação e modo de Emulação 
de Cartão [6]. 

De acordo com o estabelecido pelo Fórum-NFC, a formação desse 
padrão de troca de dados e os protocolos de comunicação baseiam-se em 
padrões RFID existentes, tais como: 
 

o ISO/IEC 18092 [9]: que define modos de comunicação para interfaces e 
protocolos de NFC (NFCIP-1) usando dispositivos acoplados indutivos 
que operam na frequência central de 13,56 MHz para interconexão de 
periféricos de computador. Também define modos de comunicação Ativo 
e Passivo da NFCIP-1, para a comunicação de produtos em rede e 
equipamentos de consumo. Em particular, esta norma especifica 
esquemas de modulação, codificações, velocidades de transferência e 
formato de quadro da interface de RF, assim como esquemas de 
inicialização e as condições necessárias para controle de colisão de 
dados durante a inicialização. Também define um protocolo de 
transporte, incluindo ativação de protocolo e métodos de troca de dados. 
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o ISO/IEC 14443-2,3,4 [10]: o padrão ISO/IEC 14443 define a distância 
mínima dos cartões usados para identificação e o protocolo de 
transmissão desta comunicação. Mas ele é especificado por partes: 
 
 

o ISO/IEC 14443-2: Interface de potência e sinal de 
radiofrequência; 
 

o ISO/IEC 14443-3: Inicialização e anticolisão; 
 

 

o ISO/IEC 14443-4: Protocolo de transmissão. 
 

o JIS X6319-4 [11]: especifica as características dos cartões de circuito 
integrado de proximidade sem contato de alta velocidade e os 
dispositivos de acoplamento de proximidade. 

 

Como dito anteriormente, essas normas possibilitaram a ampliação da 
capacidade de três modos de operação, aumentando assim, as possibilidades 
de uso do padrão. Esses três modos são [6]: 
 

● Ponto a ponto (Peer-to-Peer): este modo, com base nas especificações 
ISO/IEC 18092, é utilizado para troca bidirecional de informações entre 
dois dispositivos, permitindo que cada um possa receber e enviar dados 
para o outro. Um exemplo de seu uso é o compartilhamento de arquivos 
e dados entre dois smartphones. 
 

● Leitura e Gravação de Cartão: em conformidade com as especificações 
ISO 14443 e JIS X6319-4, a comunicação passiva é a base para este 
modo, permitindo leitura ou alteração de dados em um dispositivo NFC.  
O Bilhete Único, no qual um receptor desconta e altera créditos 
registrados em um cartão, é um exemplo deste uso, porém, neste caso, 
a tecnologia usada é o RFID.[6] 
 

● Emulação de Cartão: um dispositivo NFC pode funcionar como um 
cartão inteligente, sem que o leitor consiga distinguir um do outro. Dessa 
forma, de acordo com a sua infraestrutura, os dados armazenados ao 
serem lidos por um leitor NFC, podem permitir pagamentos sem contato 
e emissão de bilhetes. 
 

Para garantir a interoperabilidade do sistema NFC, as seguintes 
especificações devem ser seguidas [12]: 
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Figura 1:Especificações do Fórum NFC  

 

 
A Figura 1[12] apresenta as especificações determinadas pelo Fórum 

NFC. Dentre elas, nota-se nas três primeiras camadas, o sinal de RF 
(radiofrequência) analógica, protocolo digital e atividades. Depois, observa-se 
alguns protocolos que serão detalhados mais adiante, além dos tipos de 
operação de Tag e do modo de operação, como Ponto-a-Ponto, 
Leitura/Gravação e Emulação de cartão. Há também a parte de aplicação, que 
fala sobre documentos de aplicações, todos serão explicados minuciosamente 
nos próximos tópicos deste capítulo.  

 
 

2.3.1.1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE PROTOCOLO 

 

Conforme ilustrado pela Figura 1, percebemos que as três primeiras 
camadas são comuns aos três modos de operação, representando as 
especificações técnicas do protocolo [12]. 

A primeira especificação é composta pela caracterização do sinal de 
radiofrequência analógico. Esta camada aborda as características da interface 
de RF do dispositivo habilitado para NFC. Ela especifica os sinais 
externamente observáveis sem especificar o design da antena de um 
dispositivo habilitado para NFC [13]. Dessa forma, esta especificação engloba 
requisitos de energia, como a determinação do volume operacional, requisitos 
de recepção, transmissão e formas do sinal, como por exemplo, suas 
características no tempo, na frequência e a modulação. 

Estas especificações devem ser seguidas pelos fabricantes que desejam 
habilitar o NFC aos seus dispositivos, podendo ser usada nos três modos de 
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operação citados acima, e em diferentes taxas de bits, como: 106kbps, 
212kbps e 424kbps [13]. 

A segunda camada é composta pela especificação técnica do Protocolo 
Digital, abordando a implementação em função dos padrões ISO/IEC 18092 e 
ISO/IEC 14443. Basicamente, mostra aos desenvolvedores como usar os 
padrões NFC, ISO/IEC 14443 e JIS X6319-4 juntos, de forma a garantir a 
interoperabilidade global entre diferentes dispositivos NFC e um dispositivo 
NFC e outras infraestruturas sem contato existentes. Tal norma abrange a 
interface digital e o protocolo half-duplex do dispositivo habilitado para NFC em 
suas quatro funções como Iniciador, Alvo, Emulador de Cartão e 
Leitor/Gravador. Inclui também a codificação de bits, taxa de bits, formato de 
quadro, protocolos e comandos usados para trocar dados e vincular ao 
protocolo LLCP, que será explicado adiante. 

A terceira camada é sobre as especificações técnicas para atividades. 
Esta especificação explica como a especificação do protocolo digital NFC pode 
ser usada para configurar o protocolo de comunicação com outro dispositivo 
NFC ou uma tag especificada pelo Fórum NFC, ou seja, essa camada engloba 
a parte do protocolo de comunicação. Essas especificações podem ser ainda 
modificadas de forma a definir outras maneiras de configurar o protocolo de 
comunicação. Essas atividades são combinadas em perfis, os quais possuem 
parâmetros de configuração específicos, cobrindo casos particulares. Este 
documento definirá perfis de pesquisa de um dispositivo NFC, estabelecendo 
comunicação ponto a ponto, pesquisa e leitura de dados NFC Data Exchange 
Format (NDEF) – ou formato de troca de dados para comunicação de campo 
próximo, que é um protocolo de transporte, de uma tag NFC do Fórum e uma 
Tag NFC e um dispositivo NFC em combinação [14]. 

O protocolo de controle de link lógico– LLCP (Logical Link Control 
Protocol) – é baseado no padrão industrial IEEE 802.2 [13], que define no 
modelo OSI (Open Systems Interconnection) [13] um protocolo de camada 2 
que oferece suporte a comunicação peer-to-peer entre dois dispositivos 
habilitados para NFC, sendo portanto, essencial para as aplicações NFC que 
envolvem comunicações bidirecionais. Esta especificação define dois tipos de 
serviço, sem conexão e orientado à conexão, organizando portanto, em três 
classes de serviço de link: Serviço sem conexão; Serviço somente orientado à 
conexão; Serviço sem conexão e conexão orientada. 

O serviço sem conexão oferece uma configuração mínima sem garantias 
ou controle de fluxo, responsabilizando assim, as aplicações e deixando as 
garantias de confiabilidade oferecidas pelas normas ISO/IEC 18092 e ISO/IEC 
14443 para as camadas MAC (Media Access Control) [13]. Em contrapartida, o 
serviço orientado à conexão proporciona ordem, entrega confiável, controle de 
fluxo e multiplexação de camada de serviço baseada em sessão. 

O LLCP é projetado de forma a suportar pequenas aplicações com 
requisitos limitados de transporte de dados, como transferências de arquivo 
menores ou protocolos de rede, como OBEX e TCP/IP, proporcionando um 
ambiente de serviço robusto para aplicações. A versão 1.3 da especificação 
LLCP oferece uma opção de transporte de dados segura não autenticada 
garantindo assim, a privacidade e confidencialidade de mensagens trocadas 
entre dispositivos peer. 

Outra aplicação pertencente apenas ao modo de operação Peer-to-Peer 
é o SNEP – Simple NDEF Exchange Protocol, que permite um dispositivo 
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habilitado para NFC trocar mensagens NDEF – NFC Data Exchange Format, 
com outros dispositivos do Fórum NFC. Este protocolo usa o modo de 
transporte orientado à conexão LLCP para prover confiabilidade na troca de 
dados. 

A especificação técnica NCI – NFC Controller Interface – define um 
padrão de interface dentro de um dispositivo NFC entre um controlador NFC e 
o processador de aplicação principal do dispositivo. O NFC simplifica para os 
fabricantes de dispositivos a integração de chipsets de diferentes fabricantes, 
definindo um nível comum de funcionalidade e interoperabilidade entre os 
componentes dentro de um dispositivo habilitado para NFC.  

Com a disponibilidade do NCI, os fabricantes têm acesso a uma 
interface padrão que pode ser usada para qualquer tipo de dispositivo 
habilitado para NFC, incluindo telefones celulares, computadores, tablets, 
impressoras, eletrônicos de consumo e eletrodomésticos, o que permite a 
inserção mais rápida de novos dispositivos no mercado. O NCI fornece aos 
usuários uma interface lógica que pode ser usada com diferentes transportes 
físicos.  
 

2.3.1.2 ESPECIFICAÇÕES DE TROCA DE DADOS 

 
 

 A especificação técnica para troca de dados é baseada no protocolo 
NDEF – NFC Data Exchange Format [13], que especifica um formato de dados 
comum para dispositivos compatíveis com o NFC Fórum e etiquetas 
compatíveis com o NFC Fórum. 
 Este protocolo é comum a dois modos de operação: Leitor/Escritor e 
Peer-to-Peer, nos quais ele descreve como um conjunto de ações deve ser 
codificado em uma tag NFC ou para ser trocado entre dois dispositivos NFC 
ativos.  
 Considerando um nível básico, um registro NDEF contém dois 
componentes: dados de carga útil e um tipo de registro usado para 
contextualizar os dados da carga útil. Ambos os componentes representam a 
ação a ser tomada pelos dispositivos quando a tag NFC é tocada. 
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2.3.1.3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TIPO DE TAG FÓRUM NFC 

 
 

 O Fórum NFC determinou quatro tipos de tags para serem operáveis 
com dispositivos NFC. Esta é a espinha dorsal da interoperabilidade entre 
diferentes provedores de tag NFC e fabricantes de dispositivos NFC de forma 
que garanta uma experiência consistente ao usuário. As especificações 
geradas pelo Fórum fornecem informações técnicas necessárias para 
implementar o leitor/gravador e a funcionalidade de controle associada do 
dispositivo NFC para interagir com as tags [13]. 
 A especificação de operação da tag Tipo 1 é baseada na norma ISO/IEC 
14443A. As tags são lidas e reescritas, mas os usuários podem configurar a tag 
para tornar-se apenas de leitura. A capacidade de memória é de 96 bytes e 
pode ser expandida até 2kbytes e tem velocidade de 106 kb/s. Ou seja, esse 
modelo define como um dispositivo que funciona no modo Leitor/Gravador 
detecta, lê e grava uma mensagem NDEF em uma tag do tipo 1. 
 A tag do tipo 2 possui a sua especificação de operação baseada na 
mesma norma que a tag do tipo 1, e, com as mesmas características, com a 
diferença de que a sua memória disponível é de 48 kbytes podendo se 
expandir até 2 kbytes e também tem velocidade de 106 kb/s.  
 Diferentemente das outras tags, a especificação de operação da tag do 
tipo 3 é baseada na norma JIS X6319-4. Essas tags são pré-configuradas de 
fábrica para serem lida e regraváveis, ou somente leitura. Sua capacidade de 
memória é variável, mas teoricamente o limite da memória é 1MByte por 
serviço e sua velocidade é de 212 Kb/s. Existe compatibilidade com outros 
padrões, mas não é garantida. 
 Já a tag do tipo 4 é totalmente compatível com o padrão ISO/IEC 14443, 
sendo baseada no padrão ISO Data Exchange Protocol (ISO-DEP) [13]. Essas 
tags, assim como a tag do tipo 3, também são configuradas de fábrica para 
serem lidas e regravadas, ou somente leitura. No entanto, a memória 
disponível é variável, até 32 kBytes por serviço e sua velocidade varia entre 
106 kb/s e 424 kb/s. É compatível com os tipos 1 e 2[13]. 
 

2.3.1.4 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE DEFINIÇÃO DO TIPO DE GRAVAÇÃO 

 
 

 Outra camada importante e comum aos modos de operação Peer-to-
Peer e Leitura/Gravação, é sobre as especificações RTDs – Record Type 
Definitions. 
 Essas especificações RTDs definem o formato e as regras para a 
construção de tipos de registros padrões usados pelas definições de aplicativos 
do Fórum NFC e por terceiros que se baseiam no formato de dados NDEF. 
Elas permitem a definição eficiente de formatos de gravação para novas 
aplicações, mas também oferecem aos usuários a oportunidade de criar suas 
próprias aplicações com base nessas especificações. 
 A especificação técnica RTD para texto provê um modo eficiente para 
armazenar textos em vários idiomas usando o mecanismo RTD e o formato 
NDEF. Um exemplo desta especificação está incluído no SmartPoster RTD. 
Por sua vez, a especificação técnica RTD URI provê uma maneira eficiente 
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para armazenar URI – Uniform Resource Identifiers, usando o mecanismo RTD 
e formato NDEF. Isto também pode ser observado no SmartPoster RTD [13]. 
 O RTD SmartPoster é definido pelo Fórum NFC como um tipo para 
colocar URLs, SMSs ou números de telefone em uma tag NFC, ou ainda, 
transportá-los entre dispositivos. Baseia-se no mecanismo RTD e formato 
NDEF e usa os RTDs URI e Texto como blocos de construção.  
 Para o registro de assinatura, é definido o formato usado ao assinar um 
único ou vários registros NDEF. Define os campos opcionais e obrigatórios de 
assinatura e também fornece uma lista de algoritmos de assinatura e tipos de 
certificados que podem ser usados para criar assinaturas. Ela não impõe um 
sistema específico, uma vez que o processo de verificação e revogação de 
certificado está fora do escopo.  
 A política de certificação de assinatura RTD define os requisitos 
processuais e operacionais que o Fórum NFC espera que as Autoridades 
Certificadoras (CAs), que são entidades que emitem certificados para 
diferentes fins, como por exemplo, assinaturas digitais, sigam, ao emitir e 
gerenciar certificados para criar assinaturas para mensagens NDEF. Fornece 
aos usuários a possibilidade de verificar a autenticação e a integridade dos 
dados dentro da mensagem NDEF e especifica o formato usado ao assinar 
registros NDEF únicos e múltiplos. 
 Outra definição importante é o tipo de registro de informações do 
dispositivo que transmite informações de identificações e o modelo 
fundamental. O propósito do registro da informação do dispositivo é transmitir 
informação do host num formato registrado que pode ser usado através de 
diferentes tipos de portadoras ou diferentes tipos de transmissão. 
 
 

2.3.1.5 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE APLICAÇÕES DE REFERÊNCIA 

 
 

 Essas especificações são observadas nos três modos de operação.  
 A especificação Connection Handover define a estrutura e sequência de 
interações que habilitam dois dispositivos com NFC habilitado, a estabelecer 
uma conexão usando tecnologias de comunicação sem fio. Essa transferência 
de conexão combina a configuração simples de um toque do NFC com 
tecnologias de alta velocidade, como Wi-fi ou Bluetooth[13]. Essa especificação 
permite aos desenvolvedores escolher a portadora para as informações serem 
trocadas.  
 Com esta especificação, outros organismos de padrões de comunicação 
podem definir informações necessárias para que a configuração da conexão 
seja transportada em mensagens NFC NDEF. Ela também abrange a 
transferência estática, na qual a transferência de conexão é armazenada em 
uma simples tag do Fórum NFC que pode ser lida por um dispositivo. Este 
modo estático é usado em aplicações nas quais o mecanismo de negociação 
ou a ativação da portadora sob demanda não é necessária. 
 A especificação técnica de comunicação de saúde pessoal do 
dispositivo abrange a necessidade de um padrão abertamente definido para o 
intercâmbio de dados pessoais da saúde entre dispositivos que usam a 
tecnologia NFC. O objetivo desta especificação é fornecer um transporte de 
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dados de interoperabilidade para dispositivos pessoais da saúde, em 
conformidade com a norma ISO/IEEE Std. 11073-20601 Optimized Exchange 
Protocol e especificações do Fórum NFC.  
  
 

2.4 TAGs NFC 
 

 

As tags NFC são conhecidas também como NFC Sticker, SmartTag 
NFC, Adesivos NFC ou etiquetas NFC, pode ser uma etiqueta mesmo ou em 
formato de chaveiro, por exemplo [6]. 

 Existem dois tipos de etiquetas: passivas e ativas [15]. As etiquetas 
ativas possuem uma bateria que alimenta constantemente a etiqueta, enquanto 
as etiquetas passivas não possuem bateria, portanto, são menores e possuem 
menor custo que as ativas. No entanto, por serem passivas, para iniciarem a 
transmissão de um sinal, é necessário que sejam alimentadas por alguma fonte 
de energia externa, o que ocorre nesse sistema NFC através das ondas de 
rádio emitidas pelo leitor. 

Normalmente, essas etiquetas são formadas por um pequeno chip, uma 
antena simples e memória para armazenamento de dados. A sua memória 
pode variar entre 96 e 4096 bytes, dependendo da aplicação que for inserida. 
Geralmente, o seu funcionamento ocorre no modo passivo, sendo alimentados 
por um campo magnético. Como dito anteriormente, na parte de arquitetura do 
NFC, há pelo menos quatro categorias de tags NFC, além de outros tipos que 
foram desenvolvidos por fabricantes para fins específicos. 

As tags são lidas por um leitor NFC, fornecendo instruções para um 
dispositivo com NFC habilitado, por exemplo um telefone celular, dessa forma, 
autorizando e possibilitando que o leitor NFC execute uma determinada ação. 
Elas podem ser encontradas em produtos, adesivos, cartões de visitas, 
pulseiras, entre outras aplicações.  

O SmartPosters, por exemplo, são artigos de publicidade, como 
cartazes, posters, folhetos, que possuem a etiqueta passiva NFC incorporadas 
à eles. No momento, estas etiquetas apenas transmitem informações para o 
Leitor, no entanto, no futuro planeja-se que essas etiquetas possam também 
receber informações e feedbacks transmitidos pelo Leitor. 

 A quantidade de memória, o desempenho do chip, saber se ele é 
somente leitura ou pode ser reescrito, são fatores que determinam diferentes 
tipos de tags. É importante saber também onde será usada a tag, em qual 
material e o dispositivo que fará a leitura, para que não haja incompatibilidade 
entre diferentes marcas de telefone. 
 Dentre os modelos de tag, temos os seguintes chips [16]: 
 

● Ultralights (UL) - tem 64 bytes de memória, sendo interessante 
para ser gravado um número telefônico ou URL curto. 

 

● UltralightCs (ULC) - memória de 192 bytes, possuindo maior 
capacidade de armazenamento de dados, sendo indicada para 
uma URL longa ou um cartão de contato pequeno. 
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● Standard 1k - 1024 bytes, por ter uma capacidade maior de 
armazenamento, é mais cara, sendo indicada para um cartão de 
contato grande. 

 

● NTAG203 - são como as tagsUltralightCs (ULC), no entanto, são 
um tipo novo de chip com maior responsividade. 

 

● Anti-MetalTags - podem ser coladas em superfícies metálicas. 
 

 

 
Figura 2: Tag NFC.  

 
 

 Na Figura 2 [17], podemos observar diferentes tipos de tags NFC, em 
formato de cartão, pulseira, chaveiro, adesivo e podemos verificar também os 
componentes de uma tag, tais como: antena e chip. 

A Tabela 2 contém um comparativo entre as tecnologias das Tags NFC.  
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Tabela 2: Comparativo entre as tags NFC 

 

MIFARE 

Ultralight
® 

NTAG203 NTAG210 NTAG213 NTAG215 NTAG216 

Capacidade 
Memória 

64 bytes 168 bytes 80 bytes 180 bytes 540 bytes 924 bytes 

Memória 
Utilizador 

48 bytes 144 bytes 48 bytes 144 bytes 504 bytes 888 bytes 

Longitude URL 
carateres 

41 132 41 132 492 854 

Compatib. Móvel 
SIM SIM SIM SIM SIM SIM 

NFC Forum T5 
SIM SIM SIM SIM SIM SIM 

Número de série 

SIM 

7 bytes 

SIM 

7 bytes 

SIM 

7 bytes 

SIM 

7 bytes 

SIM 

7 bytes 

SIM 

7 bytes 

Criptografia 
NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

Força do 
escaneio 

Média Alta Alta Muito Alta Alta Alta 

   
 

 

2.5 APLICAÇÕES PRÁTICAS DA TECNOLOGIA NFC 
 
 

Um dos grandes benefícios da tecnologia NFC é justamente a 
automatização que ela proporciona às atividades em que é inserido. Com o 
NFC, o compartilhamento de contatos, pastas e dados, por exemplo, podem 
ser executados apenas com um toque. Basta selecionar o arquivo, verificar se 
o NFC está habilitado no celular ou computador, e então fazer sua 
transferência.   

O sistema NFC também pode ser utilizado como controle de acesso, 
permitindo que o celular sirva como uma espécie de passaporte ou cartão, de 
forma a ter seu acesso autorizado ou não, pelos leitores. Dessa forma, ao 
aproximar o celular de um leitor, ele verificará, através da tecnologia NFC, se 
há autorização para seguir em frente ou não, tornando assim, o acesso restrito 
às pessoas necessárias[16]. A Figura 3 [4] retrata exemplos em que o NFC 
funciona como controle de acesso.  
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Figura 3: Controle de Acesso com NFC  

  

Outro uso do NFC é o pagamento e transferência de valores, 
possibilitando o pagamento automático de um artigo ou serviço, ao encostar o 
celular num leitor. Além de substituir o uso do cartão de crédito, por exemplo, 
pode funcionar como um cartão pessoal, contendo todos os dados de 
identificação do usuário, podendo apresentá-los onde for exigido, com um 
simples toque.  

Dentre as funções do NFC no próprio celular, é possível ligar o telefone 
no modo silencioso, desligar as conexões de dados, definir um alarme, ligar 
Bluetooth ou GPS, abrir aplicativo de mapeamento, abrir um aplicativo de 
música, deixar a senha do Wi-Fi disponível para as visitas, tudo isso apenas ao 
encostar o celular em uma tag, que pode estar colada na parede, ou num carro, 
ou no escritório, entre outros.  

Além de executar funções de uma tag, é possível também fazer o 
compartilhamento de dados e tarefas através de uma tag NFC. É possível 
sincronizar o sistema de som do carro com o smartphone, ao colocar uma tag 
no painel do veículo, dessa forma, aproximando o celular, o dispositivo 
começará a transmitir música para o carro via Bluetooth. É possível também, 
compartilhar o 3G, 4G com o notebook, uma vez que ao aproximar o celular a 
umatag no notebook, o dispositivo irá ativar uma rede Wi-Fi para compartilhar 
sua conexão 3G ou 4G com o equipamento. Outra função interessante, é 
transmitir conteúdo para uma smartTV, ao colocar uma tag NFC na parte de 
trás da televisão e então, aproximando o celular ou tablet, o dispositivo enviará 
vídeo, áudio ou fotos para televisão via Wi-Fi Direct ou Miracast 
automaticamente [6]. 

Enfim, há inúmeras aplicações para as tags NFC, e, diversos aplicativos 
permitem que o próprio usuário faça as configurações que deseja a partir do 
seu dispositivo móvel, ou até mesmo, desenvolver um aplicativo a fim de 
implementar novas funcionalidades ao sistema NFC.  
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2.6 SEGURANÇA 
  
 

A principal característica do NFC a ser apresentada é a segurança que a 
tecnologia oferece durante a comunicação. Por causa desta garantia  o NFC foi 
escolhido para implementar os sistemas de Pagamento eletrônico. Porém a 
integridade, confidencialidade e privacidade só é garantida devido a curta 
distância utilizada durante as transações de dados.[6] Desta forma a 
interceptação destas informações por um agente externo se torna quase 
improvável. Mesmo assim, é necessário que haja no dispositivo a ser utilizado 
para a leitura de uma tag NFC mecanismos de segurança.  

O protocolo SWP - Single Wire  Protocol, é uma das formas de proteção 
do NFC. É um padrão que fornece comunicação segura entre o cartão SIM, 
que vem a ser o chip do celular, e o chip NFC do aparelho, porém, ele ainda 
não é amplamente adotado e sua implementação não é tão simples. 

Nos aplicativos de Pagamento eletrônico, por exemplo, para proteger os 
usuários em caso de roubo dos celulares, tem-se os que o acesso a aplicação 
está vinculada ao SimCard utilizado no aparelho. Com isto, ao efetuar o 
bloqueio da linha telefônica automaticamente a função de Pagamento torna-se 
inacessível.  

Para as outras aplicações, como controle de acesso, caso não haja esta 
relação com o SimCard, o usuário ao sofrer um furto ou perda de dispositivo 
não terá essa proteção. E, apesar da distância curta dificultar 
consideravelmente a interceptação do sinal, essa ação não é impossível. Por 
isso, atualmente busca-se aplicar procedimentos de segurança nas aplicações, 
como a criptografia nas transações e funcionalidades de autenticação. Dessa 
forma, o aplicativo AndroidPay, por exemplo, permite que o usuário bloqueie o 
acesso aos seus dados ou mesmo transfira estes para outro aparelho, em caso 
de roubo ou perda. 

2.7 NFC NO PROJETO 
 
 

Neste projeto, o NFC será utilizado para realizar o controle de acesso a 
um banco de dados com informações dos pacientes internados em um hospital 
e controle da rotina hospitalar realizada pelos profissionais da enfermaria.  

Neste protótipo, cada leito do hospital será identificado por uma tag 
NFC, a qual estará associada ao paciente internado no momento. Cada 
funcionário terá um dispositivo com NFC habilitado para acessar um banco de 
dados com as informações obtidas durante as rondas hospitalares.  

Ao realizar a leitura da tag no dispositivo, o acesso ao banco de dados 
será autenticado e em seguida, serão filtradas as informações apenas daquele 
paciente, anteriormente cadastrado no banco de dados através do valor da tag.  
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3. PROJETO 
 
 

Para exemplificar as facilidades proporcionadas pela técnica NFC, 
elegeu-se a área de saúde para implementação de um projeto de melhoria e 
automatização da rotina de trabalho hospitalar. Para tal, elaboramos um 
protótipo de um sistema de controle de acesso e controle das atividades 
realizadas no cotidiano da enfermaria de um hospital.  

Este protótipo consiste na utilização dos seguintes elementos para o 
funcionamento do sistema: 

 

● Tags NFC 
● Dispositivo com o NFC habilitado 
● Banco de Dados com as informações dos pacientes 

 

 Para o nosso projeto foram escolhidas as tagsBullsEyes NFC com chip  
NXP NTAG213, pois são tags do tipo universal que podem ser utilizadas 
apenas como leitura em aplicações que não necessitem de uma quantidade 
grande de memória a ser gravada. Na Tabela 3, seguem as especificações 
técnicas do modelo escolhido. 
 

Tabela 3: Especificações Técnicas da Tag NXP NTA,G213 

 
 

 O dispositivo com NFC habilitado utilizado foi o smartphone Moto X Play, 
da Motorola para a realização dos testes.  

Para o Banco de Dados, o software para desenvolvimento eleito foi o 
ambiente do MySQL Workbench, que utiliza a linguagem SQL. O mesmo foi 
escolhido por ser um software gratuito e mais popular dentre os 
desenvolvedores amadores, o que ia de encontro com a proposta de criar um 
protótipo, não um produto comercial. 

Ao longo deste capítulo será detalhado a estratégia e informações 
técnicas referentes ao sistema proposto. 
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3.1 METODOLOGIA 
  
 

 Para a implementação do projeto levou-se em consideração o esquema 
apresentado na Figura 6: 
 

 
 

Figura 4: Diagrama do Sistema de Controle de Acesso às Informações dos 
Pacientes e Rotina Hospitalar 

 

Para o funcionamento de tal esquema o hospital deverá ter um 
responsável pelo gerenciamento dos bancos de dados para realizar todas as 
alterações e controles necessários.  
 Segundo a Figura 6, cada leito da enfermaria terá uma tag NFC 
acoplada para a sua devida identificação. Esta tag será associada a posição 
física do leito, por exemplo, posição 116-b, referente a enfermaria 116 leito b. 
Assim, a tag terá uma única gravação com a informação de sua localização e 
estará apta a ser utilizada no sistema, ou seja, servirá posteriormente somente 
para leitura. A ela será associada também uma senha, para que não sofra 
nenhuma alteração indevida. Assim, qualquer pessoa com um dispositivo com 
NFC habilitado, poderá ler a informação daquela tag, porém, não poderá alterar 
em função da senha.   

 Para o paciente que estará ocupando aquela vaga na enfermaria todas 
as informações recolhidas ao longo de sua internação serão vinculadas à 
TagId, ou seja, o identificador da tag, daquele leito. Isto se dará pois, após a 
determinação de qual leito que o paciente ocupará, o mesmo será cadastrado 
pelo administrador do Banco de Dados na TagId correspondente. Desta forma, 
a identificação do paciente no Banco de Dados passará a ser pela tag.  
 Para obter acesso às informações dos pacientes, o profissional 
autorizado terá um dispositivo com NFC habilitado, de forma a ler a informação 
contida na tag. Para isto o enfermeiro, técnico em enfermagem, médico, 
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fisioterapeuta, ou outro profissional da área de saúde, terá em seu smartphone 
um aplicativo para acessar o banco de dados com as informações dos 
pacientes.  
 Neste aplicativo, primeiramente, o profissional irá realizar o acesso com 
o seu login e senha no sistema, para tal irá ser verificado se o usuário possui a 
permissão de acesso. Após ter-se autenticado e recebido autorização, o 
profissional poderá inserir e consultar as informações do paciente. Tal 
autenticação se dá através de uma API (Application Programming Interface), 
que é uma interface responsável pela integração do aplicativo ao banco de 
dados. Quando um acesso é solicitado, através da API, o aplicativo consulta o 
banco de dados e verifica se o mesmo está cadastrado, liberando ou não o 
acesso. 

A existência de dois bancos de dados no sistema se dá para obedecer 
as seguintes premissas: um banco para armazenamento e atualização das 
informações dos pacientes e outro contendo o registro dos funcionários com 
acesso autorizado ao primeiro banco de dados. Ambos os bancos de dados 
estarão hospedados em servidores web. 

A criação deste segundo banco se fez necessário para assegurar que, 
em caso de furto ou perda, o indivíduo de posse do smartphone não tenha 
acesso ao banco. Para tal, é preciso que seja informado o furto ou perda do 
aparelho para que o responsável pelo sistema realize o bloqueio do usuário ao 
banco de dados.  

Para o acesso ao banco de dados de informações dos pacientes, a 
interface de integração também será uma API. Para buscar as informações 
somente de um paciente, o profissional deverá realizar a leitura da tag, e 
através doTagID obtido, o aplicativo filtrará as informações somente desta tag. 

Baseado no que já foi relatado anteriormente, a estrutura do sistema se 
dá da seguinte forma: 

● Cada leito terá uma tag acoplada, onde esta terá como TagId a sua 
localização. 

● O paciente tem seu cadastro atrelado à TagId do leito que irá ocupar, 
sendo assim a forma como será identificado no banco de dados. 

● O profissional de saúde ao iniciar a ronda pela enfermaria deverá 
realizar login no aplicativo de acesso ao banco de dados através do seu 
smartphone. 

● Para iniciar os procedimentos do paciente, o profissional deverá 
encostar o aparelho na tag para que o aplicativo faça a leitura do TagId  
e a sua devida busca no banco.  

● Ao realizar as medições e procedimentos no paciente, o profissional 
deverá inserir tais informações no sistema. 

● Após concluir a ronda, o profissional deverá sair do aplicativo para 
encerrar a sua sessão. 
 

Para implementar este sistema, o projeto se divide basicamente em 
duas pontas, sendo uma delas o banco de dados com todas as informações 
dos pacientes e a outra a tecnologia NFC que permite a leitura e o acesso 
desse banco através de um dispositivo celular. 

Essas pontas serão explicadas de forma mais detalhada ao longo deste 
capítulo. 
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3.2 BANCO DE DADOS DO PROJETO 
 
 

A estruturação de um banco de dados pode ser classificada de forma 
bem simplista como um conjunto de ficha, pasta e arquivo, onde os registros 
são as fichas, as pastas são tabelas e armários são base de dados. Os 
arquivos  

A SQL - Structured Query Language [24], é uma linguagem de consulta. 
A ideia é dar comando, chamadas de query, instruções ao meio ambiente do 
banco de dados, e então ele retornará uma query, uma resposta a uma 
solicitação.  

A ideia inicial era que o SQL fosse universal, onde todos o bancos de 
dados suportariam essa mesma linguagem. A partir dessas padronizações 
surgiram vários bancos de dados como Oracle, IBM, diBase, SQLServer, sendo 
soluções pagas de banco de dados. Dos bancos de dados gratuitos tem-se o 
MySQL, que pertence a Oracle mas é gratuito, MariaDB[24], que foi criado por 
parte dos programadores que criaram SQL.  
 

 

3.2.1 MySQL: HISTÓRIA 

 
 

O MySQL é um modelo gratuito de banco de dados baseado no modelo 
relacional, criado na Suécia por dois programadores, Michael Widenius e David 
Axmark, em 1994[24]. Além de gratuito, o programa é livre, open source, tanto 
que foi registrado como GPL - General Public License, que é uma licença de 
software livre, que permite que se mexa no código fonte, gerar redistribuição. 

Em 2007, o grupo MySQL foi comprado pela Sun Micro Systems, 
empresa que criou o Java e em 2009, a Sun foi comprada pela Oracle. Em 
função desses acontecimentos, um dos criadores do MySQL, Michael 
Widenius, criou o projeto MariadB, que é um fork do MySQL. 

O MySQL é bem consolidado no mercado, sendo usado por empresas 
como Google, Nasa, Wikipedia, Cisco, empresas de telecomunicações, entre 
outras.  

 
 

3.2.2 INSTALAÇÃO DO SOFTWARE NO COMPUTADOR 

 
 

Conforme mencionado no capítulo de Banco de Dados, para a criação 
de um banco, um dos itens essenciais é o software que irá proporcionar a sua 
projeção.  

No computador, com sistema operacional Windows 10, foi testada a 
instalação de algumas ferramentas, a fim de procurar o melhor ambiente para 
fazer a criação do banco de dados. 
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O objetivo destes testes é criar um banco de dados de forma a exercer o 
papel de formulário para a consulta dos dados dos pacientes, além do cadastro 
deste paciente.  

Inicialmente, instalou-se uma ferramenta chamada WampServer que vai 
utilizar o MySQL e o PHP (Hypertext Preprocessor). O PHP é uma linguagem 
de programação web, permitindo a criação de páginas. O seu papel neste 
trabalho será interagir com o banco de dados criado com o MySQL de forma a 
testar o funcionamento deste banco.  

 A instalação do WampServer faz-se necessária para mais a frente 
unificar tudo no PHP. Foi instalado também uma ferramenta chamada 
MySQLWorKbench, que permite que se digite os comandos MySQL de forma 
mais amigável, sem a necessidade de usar o terminal, ou seja, esta ferramenta 
não é o MySQL, apenas permite acessar o ambiente MySQL.  

Para criar o banco de dados, primeiro foi criado um “scheme” ao qual foi 
dado o nome de ‘cadastro’, que é a tabela. Então, criou-se o registro, que foi 
atribuído o nome de ‘ficha_medica’, e a partir desse registro, criaram-se os 
campos. Os campos utilizados para cadastrar as pessoas no banco de dados 
são: Nome, Nascimento, Peso, Altura, Nacionalidade, Tipo Sanguíneo, CPF, 
Alergias, Estado Paciente. 

Depois foram determinados os tipos de cada campo, podendo ser: 
Numérico, Data/Tempo, Literal e Espacial. A esses tipos de dados, são 
associados também os seus respectivos formatos, de forma que cada 
subgrupo, tenha uma lista de opções de formato, como por exemplo: varchar, 
char, int, text, dentre outros. 

 Para que uma pessoa não seja cadastrada duas vezes, foi utilizada a 
chave primária, um comando que é atrelado a um campo, de forma que seja 
um valor singular ao usuário, impedindo que duas pessoas tenham o mesmo 
valor. Neste exemplo, a chave primária foi associada ao campo Leito, de forma 
que duas pessoas não sejam cadastradas no mesmo leito. 

 

 
 

Figura 5: Banco de Dados no Workbench 
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 Na Figura 5 temos a criação do banco de dados, de forma a dispor as 
colunas e os campos na lateral esquerda, e na parte de baixo do centro da 
figura, temos a tabela com os dados requisitados. 

No modelo relacional, podemos fazer com que os nossos dados tenham 
relação entre si. Tem-se uma entidade, com determinados atributos, e através 
desses atributos, pode-se chegar a novos registros. No entanto, neste banco 
específico, os dados necessários estarão armazenados em apenas uma tabela. 

Após a criação do banco de dados, usou-se a ferramenta PHP MyAdmin 
[24]  para gerenciar o banco de dados online.  Esta ferramenta é uma 
aplicação Web com o objetivo de facilitar e automatizar a aplicação de dados 
MySQL. Através dela foi possível alterar, deletar e acrescentar dados e 
estruturas ao banco de dados, fazendo com que as mudanças feitas na 
ferramenta fossem observadas com ambiente de trabalho do Workbench. 
 A ferramenta PHP MyAdmin é utilizada para testar os campos, e permite 
também que se altere os dados no Workbench através de modificações online. 
Isso porque os dados não estão “presos” a um lugar, eles são criados e 
trabalhados no servidor web, ou seja, os documentos são armazenados na 
rede do computador e não em um aplicativo, de forma que o Workbench seja 
apenas um ambiente para manipular os dados, que poderiam ser também 
manipulados através do prompt de comando. Assim, através desta ferramenta 
online, é possível manipular os dados, uma vez que eles não estão restritos a 
um ambiente.  
  

.  Na figura 6, tem-se a tabela de forma mais detalhada. 
 

 
 

Figura 6: Tabela Detalhada com Dados 

 

 Na Figura 12 há o detalhamento dos dados, de forma a observar além 
dos campos com os itens a serem preenchidos, os dados com alguns 
exemplos de pacientes.  
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 Para os campos necessários para os preenchimentos da ficha médica 
do paciente, tem-se os seguintes parâmetros, definidos precisamente na 
criação do banco de dados, ao ser selecionado um formato específico para 
cada campo. A Figura 7 demonstra os campos e as suas especificações. 
 

 
 

Figura 7: Características dos Campos 

 

 Na Figura 7 observa-se os campos e suas respectivas características. 
Para a ‘altura’, por exemplo, são associados três caracteres com duas casas 
decimais. Para o campo ‘sexo’, é dado a escolha entre as opções ‘M’ e ‘F’. Já 
para o ‘leito’, além de 10 caracteres, tem como pré-requisito ser um campo não 
nulo, de forma a ser obrigatoriamente preenchido, além de ser a chave primária 
para este exemplo, que como explicado anteriormente nesta seção, é um valor 
único associado a um registro. 
 Para alterarmos qualquer característica de um campo, clica-se em 
Muda. Para acrescentar algum paciente clica-se em Inseree então, tem-se a 
ficha da Figura 8 com os campos a serem inseridos. 
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Figura 8: Ficha de um Registro 

 

 Assim, é possível acrescentar novos pacientes, além de poder alterar 
qualquer dado em uma determinada ficha, através de outros comandos 
disponíveis e como explicado anteriormente, os dados após serem atualizados, 
poderão ser vistos no ambiente do Workbench, visto que eles estão em um 
servidor. 
 Dessa forma, tem-se o banco de dados com as características 
desejadas para preencher a ficha médica de um paciente.  
 

3.3 NFC 
 
 

A outra ponta do projeto é a parte da tecnologia NFC. A esta parte cabe 
identificar o leito do paciente e a partir do número de identificação, fazer a 
busca no banco de dados pelos dados daquele paciente. 

Para que possa executar essa parte do projeto, são necessários dois 
itens: o Celular e a Tag. 
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3.3.1 CELULAR 

 
 

No Celular, é preciso verificar se a tecnologia NFC é habilitada neste 
dispositivo, o que pode ser visto nas configurações do aparelho. Neste projeto, 
o celular utilizado para testar o funcionamento das tags foi o dispositivo MOTO 
X PLAY, da Motorola. 
 

 
 

Figura 9: Dispositivo com NFC Habilitado 

 
 
 

Na Figura 9, observa-se nas configurações do dispositivo que foi 
utilizado, que a tecnologia NFC está habilitada. Dessa forma, é permitido que o 
aparelho funcione como Leitor. Assim, como explicado no capítulo NFC, ao 
aproximar o dispositivo à uma tag, é possível fazer uso dessa tecnologia e 
consequentemente, a troca de dados. 
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3.3.2 TAGs 

 
 

As tags tem papel fundamental neste projeto, visto que elas serão as 
responsáveis por transmitir a identificação do leito de cada paciente e com isso, 
fazer a consulta ao banco de dados. 

Neste projeto, as tags utilizadas foram o modelo BullsEye NFC [25], que 
foram escolhidas por serem etiquetas universais, de forma a funcionar com 
qualquer celular que tenha o NFC habilitado, que pode ser vista na Figura 10. 

 
 

 
 

Figura 10: Tags utilizadas no Projeto 

  

As tags BullsEye NFC possuem chip NXP NTAG213, que oferece alta 
confiabilidade e desempenho. A funcionalidade de UID - Unique ID - mirror, é 
adequada para autenticação. Essa funcionalidade permite que o número de 
série do CI - Circuito Integrado - seja espelhado como parte de um Endereço 
URL, o que permite que a cada tag seja vista e lida de forma exclusiva pelo 
aplicativo, sem exigir que os usuários codifiquem as tags com números 
variáveis [25]. 

Esta etiqueta é baseada no padrão ISO 14443A e é compatível com o 
tipo 2 de Tag do Fórum NFC. Sua frequência de operação é de 13.56 Mhz e o 
tamanho da antena de 35 mm. Sua memória é de 1152 bit/144 byte e é 
comercializada pelo grupo Smartrac Technology. 
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 Esta tag é no formato de adesivo, dessa forma, podendo ser colada em 
qualquer lugar. Assim, para lê-la basta aproximar o celular do adesivo. No 
entanto, para fazer a leitura da tag é necessário além do equipamento 
habilitado com a tecnologia NFC, aplicativos que possam escrever e ler a tag. 

Para fazer o projeto de acordo com o planejado, seria necessária a 
criação de um novo aplicativo de forma que pudesse ler a tag e fazer acesso a 
um banco de dados externo. Através de pesquisas, notou-se que ainda não há 
aplicativo com estas características, fazendo-se necessário a criação de um 
aplicativo completamente novo. Como a leitura da Id da tag seria feita através 
de um aplicativo já pronto existente no celular, não foi possível encontrar de 
qual maneira os dados de identificação da tag eram lidos e repassados para o 
aplicativo de leitura, uma vez que exatamente essa identificação seria 
necessária para acesso ao banco de dados. Por conta disto, o trabalho não 
pode ser executado e testado de fato, porém, a fim de assegurar a 
funcionalidade da tag, uma simulação com uma das utilidades da etiqueta foi 
feita. 

Dessa forma, para testar, foi baixado o aplicativo NFC Tools que permite 
ler, ver as configurações da tag, escrever e depois fazer a leitura da tarefa 
designada.  

 
 

 
 

Figura 11: Adesivo Colado na Parede 

 
 

Na Figura 11, tem-se um adesivo colado na parede. No projeto, a ideia é 
colar esse adesivo à um leito do hospital. Assim, ao aproximar o celular da tag, 
as configurações da mesma podem ser lidas através do aplicativo NFC Tools 
[26], como pode ser visto na Figura 12. 
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Figura 12: Configurações da Tag 

 

As configurações da tag podem ser lidas pelo aplicativo. Além de lê-las, 
o aplicativo também oferece outras opções. O próximo passo, é escrever na 
etiqueta, como será visto na Figura 13. 
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Figura 13: Escrever na Tag 

 

Na figura 13, percebe-se que 3 funções foram escritas na tag, dentre 
elas o LinkedIn, que será lido pelo celular. Basta apenas ir na aba escrever, 
dentre as opções sugeridas pelo aplicativo, escolher a de redes sociais que 
tem campos específicos para diferentes redes. No caso do LinkedIn, bastou 
apenas colocar o nome do perfil do usuário desta rede social. Após escrever, 
basta aproximar o celular da tag e clicar no item Escrever.  
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Figura 14: Gravação da Tag 

 

Na Figura 14, após escrever o que se deseja associar a etiqueta - no 
projeto, seria o leito do hospital mas nesta simulação, como dito anteriormente, 
foi o perfil do LinkedIn e futuramente, o leito - basta aproximar o celular e em 
seguida, a gravação é concluída.  

Por último, após escrever e gravar a tag, falta apenas ler o que foi 
gravado, e verificar se houve sucesso nessa tarefa. Dessa forma, se verificado 
o correto uso dessa tag, ela ficará disponível para que qualquer outro celular 
que tenha o NFC habilitado consiga acessar essa informação, visto que neste 
caso, não há senha para acessar o aplicativo ou a informação contida na tag. 
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Figura 15: Lendo a Tag 

 

Como observado na Figura 15, ao aproximar o celular à etiqueta, é 
possível ler a sua informação. Nesta simulação, a informação contida é um 
perfil de uma rede social, e foi exercida, apenas para mostrar algumas opções 
da capacidade do aplicativo. No entanto, no projeto, a informação será o leito 
do paciente. Haverá uma tag relacionada a cada leito, de forma a identificar 
aquele leito e posteriormente, com o aplicativo a ser projetado segundo a 
metodologia descrita acima, fazer a leitura deste leito e posteriormente a 
consulta ao banco de dados. 

A tag com a identificação do leito será gravada apenas uma vez, com 
um valor único. Será gravada por um funcionário em específico, que tenha 
aquela responsabilidade, e em seguida, será definida uma senha, de maneira 
que ninguém mais possa alterar aquela informação, apenas o funcionário com 
a devida permissão. 

Na Figura 16 pode ser vista a opção de Definir Senha, permitindo que 
apenas funcionários específicos tenham permissão para alterar aquela 
informação. Ou seja, após a determinação desta senha, qualquer aparelho 
pode ler o que está contido nela, porém, só que tem acesso a senha pode 
alterar os seus dados. 



49 
 

 
Figura 16: Definir Senha para Tag 

 
 

 
 

Na Figura 17 pode ser vista a informação do leito lido por um dispositivo 
com NFC habilitado.  Neste caso, tem-se como resultado: Leito 202-a. 
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Figura 17: Identificação do Leito 

 
 

Portanto, para o uso da tag teremos inicialmente uma gravação única, 
que determinará a identificação do leito. Posteriormente, elas serão sempre 
consultadas de maneira a realizar a consulta no banco de dados externo. 

 

3.4 SEGURANÇA 
 
 

Considerando que o projeto ocorre em função do uso de celular e da 
tag, se a tag for perdida ou roubada, não haverá tanto problema, bastando 
apenas substituí-la. No entanto, se o leitor, ou seja, se o celular for perdido ou 
roubado e não houver alguma medida de segurança, pessoas que não 
deveriam ter permissão a essas informações, podem ter.  

Para resolver este problema, cabe associar uma senha a uma 
determinada tag ou até mesmo ao uso do aplicativo. O aplicativo NFC Tools 
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usado para demonstrar o uso da tag já possui esta alternativa, e existem 
aplicativos hoje voltados para bloquear outros aplicativos desejados.  

No entanto, além dessas precauções, outra medida para proteger e 
manter o controle sobre os profissionais que possuem acesso a esse banco de 
dados foi pensada. A solução proposta foi a criação de um banco de dados que 
tenha os nomes de todos os profissionais com acesso ao banco de dados, 
além do CPF como número chave. Assim, caso alguém seja roubado ou perca 
o celular, o administrador do banco de dados, terá acesso ao CPF daquele 
usuário e portanto poderá bloquear o seu acesso. 

 

 
 

Figura 18: Banco de Dados de Funcionários 

 

Na Figura 18 tem-se o banco de dados com o CPF e o nome dos 
funcionários. A partir desse controle, o administrador do banco de dados pode 
através do CPF, que é uma chave primária, ou seja, única e singular num 
banco de dados, cancelar o acesso de um funcionário a este banco de dados, 
bastando a senha desde funcionário estar atrelada ao CPF. 
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4. RESULTADOS 
  
 

 No trabalho proposto, inicialmente, foi imaginado a confecção de um 
aplicativo Android com NFC para servir de interface gráfica entre o profissional 
da área de saúde e o banco de dados. Porém, ao buscar a melhor estratégia e 
método a ser utilizado para tal confecção, encontrou-se muita dificuldade e 
impeditivos para prosseguir com a elaboração do aplicativo. Tais obstáculos 
serão apresentados a seguir. 
 Para a confecção do aplicativo primeiro se buscou por alternativas já 
existentes no mercado para servir de base de estudo para o projeto, onde 
poderiam ser sanadas dúvidas acerca da estrutura do aplicativo e 
apresentadas outras perspectivas que otimizassem a proposta. Ao buscar 
exemplos de aplicativos existentes no PlayStore, que é uma loja de aplicativos 
Android, com a tecnologia NFC que realizasse acesso a banco de dados 
remoto, infelizmente até o fechamento deste trabalho, nenhum aplicativo foi 
encontrado, todos utilizavam o banco de dados interno do Android, o SQLite, o 
que não serviria a esta proposta, uma vez que o banco de dados deve ser 
externo, uma vez que, se fosse interno, toda vez que um enfermeiro ou médico 
atualizasse dados de um dado paciente/leito, todos os bancos de dados de 
todos os celulares deveriam ser atualizados também, o que seria bastante 
inviável/improvável. 
 Como os aplicativos NFC simples são bastante comuns no mercado, 
iniciou-se a busca de como fazer com que esses aplicativos conseguissem se 
conectar a um banco de dados remoto. Para isto, viu-se que era necessária 
uma interface para a integração deles, ou seja, era necessário o uso de uma 
API. Ao buscar os tipos de API utilizadas em programação para Android 
encontrou-se algumas já disponíveis na Internet gratuitamente para um 
determinado número de usuários, como a Goldark [27].  
 Como era necessário uma maior flexibilidade na confecção do banco de 
dados e compatibilidades com o MySQL, chegou-se a conclusão de que não 
deveriam ser adotados nenhum modelo já prontos e sim construir um que fosse 
específico para as necessidades do projeto.  Foi decidido utilizar uma API a ser 
programada em SQL. Várias pesquisas e consultas foram feitas, chegando a 
conclusão de ser necessário construir um aplicativo especialmente para a 
aplicação proposta. Como a programação necessária se tornou muito 
complexa para o tempo de execução do trabalho, decidiu-se pela não 
confecção do aplicativo e realizar apenas um estudo de caso, apontando as 
dificuldades e possíveis soluções para continuação deste trabalho. 
 Uma vez que o aplicativo não seria confeccionado, começou-se a buscar 
formas de se fazer links com aplicativos já existentes de forma que pudesse 
simular a proposta apresentada. Chegou-se a buscar formas de utilizar 
aplicativos de transferência FTP e SSH para se obter acesso a arquivos em um 
computador, utilizar também sistemas de drives em nuvem, como o Google 
Drive e o Dropbox como banco de dados, a fim de simular a idéia do projeto. 
Vendo-se que seria uma forma de improviso mal manipulada e bastante 
complexa, esta alternativa não foi descartada.    
 A busca por soluções e a tomada de decisão em confeccionar ou não o 
aplicativo Android consumiu bastante tempo e, para obedecer o prazo de 
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entrega, decidiu-se que, para se manter o conceito original do projeto de um 
sistema de controle de acesso a banco de dados e controle de rotina 
hospitalar,  deveria ser enfatizado para o trabalho o estudo da tecnologia NFC 
e do Banco de Dados.  
 Dessa forma, algumas simulações de tarefas semelhantes às que 
seriam necessárias para o funcionamento deste projeto foram feitas, de modo a 
proporcionar exemplos e verificar algumas funcionalidades destas ferramentas 
em questão. 

No que concerne a parte de banco de dados, para simular e apresentar 
a ideia proposta foram criados dois BDs para o controle de acesso, com as 
informações dos profissionais e dos pacientes, a serem coletadas nas rondas 
dos enfermeiros, conforme descrito no Anexo A do trabalho.  

Já em relação às Tags NFC, foi apresentado no item 3.3.2 como será o 
uso destas tags no sistema, para isto foi demonstrado o cadastramento, 
gravação e leitura de uma tag, através de um determinado aplicativo, com o 
intuito de explicitar a gravação da tag deste projeto e exibir algumas opções de 
funcionalidades do aplicativo em questão. 

Como o projeto não foi integrado de fato procurou-se fazer um estudo 
sobre as ferramentas em questão, objetivando oferecer informações mais 
palpáveis sobre este tema. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

5.1 CONCLUSÃO 
 
 

 Este projeto, que inicialmente surgiu com a vontade de se realizar um 
determinado produto, tornou-se ao longo do caminho um estudo sobre o 
projeto que foi idealizado de início.  
 A ideia essencial era trabalhar em algo que pudesse ter também uma 
finalidade prática e com grande objetivo de fazer a diferença no cotidiano. A 
premissa deste projeto era poder automatizar, tornar menos trabalhoso e mais 
eficiente o trabalho de uma determinada classe, os enfermeiros e médicos, por 
entender que com o auxílio de uma tecnologia, facilitaria e tornaria menos 
vulnerável a erros tarefas que tonam-se fundamentais, tanto para o controle 
desses profissionais, quanto para atualizar o status e portanto, dar sequência 
ao acompanhamento de estado dos pacientes. 
 Com a tecnologia auxiliando, a chance de haver perda de prontuário, ou 
confusão deles, causando erros médicos que infelizmente são comuns, poderia 
ser possível, através do cadastro, fazer com que qualquer profissional que 
fosse autorizado, pudesse ter acesso e mais do que isso, cópias de segurança 
poderiam ser geradas de forma a não correr o risco de perder esses dados. 
 No entanto, em função da percepção da dificuldade em conseguir 
realizar esse projeto, ele tornou-se um estudo de suas tecnologias, de forma a 
analisá-las e simulá-las a fim de proporcionar uma ideia sobre como o projeto 
funcionaria, caso fosse possível sua implementação. 
 Portanto, o projeto foi dividido basicamente em duas “pontas”. A primeira 
estudou-se a tecnologia NFC e a segunda estudou-se o banco de dados.  
 A tecnologia NFC foi também subdividida de forma a ser estudada as 
duas “pontas” necessárias para o seu funcionamento: Tag e Leitor. Dessa 
forma, as duas partes dessa tecnologia ao serem desmembradas, foram 
estudadas detalhadamente, desde a sua história, a arquitetura e os padrões no 
quais são baseados, passando pelas suas especificações que foram 
analisadas minuciosamente, os modos de operação, modelos de tags até 
mesmo seu uso na prática, de maneira a exemplificar algumas possibilidades 
de uso, além de falar sobre suas vantagens, desvantagens e segurança da 
tecnologia. 
 Já o banco de dados foi subdividido em diversas classificações, e assim, 
como a tecnologia NFC, também foram abordadas a sua história, arquitetura, 
exemplos de uso em nosso cotidiano, além do detalhamento de seus 
parâmetros, passando por linguagens de definição, de manipulação, tipos de 
usuários, modelos de banco de dados, características para SGBD. 
 Por fim, foi analisado o uso dessas “pontas” nesse projeto, e de que 
forma ambas as ferramentas seriam utilizadas em nosso projeto. Destacando-
se primeiramente a projeção daquela ferramenta para a ideia proposta, e 
posteriormente, o que de fato foi executado a fim de testar e simular o seu uso, 
em uma espécie de analogia. 
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 Para tal, a fim de verificar o uso do banco de dados, criou-se dois 
bancos de dados com a ferramenta MySQL, a fim de verificar como seria o 
cadastro dos pacientes, e portanto, guardando alguns parâmetros e 
manipulando alguns dados para testar, e, o outro banco de dados foi gerado 
com o intuito de ser mais uma ferramenta a favor da segurança do banco de 
dados daquele determinado hospital, possibilitando que o usuário administrador 
do BD possa ter o controle de acesso, sabendo quem são os profissionais com 
acesso ao banco e se for o caso, bloquear quando necessário. 
 No primeiro banco de dados citado, todos os profissionais poderão ter 
acesso ao banco de dados através do aplicativo específico para esse acesso. 
Sendo assim, qualquer pessoa que tenha o NFC habilitado poderá ter acesso a 
informação da tag, mas não poderão acessar as informações do paciente, uma 
vez que não terão acesso ao aplicativo e não poderão também alterar a 
informação contida na tag. 

No segundo banco de dado haverá somente dados dos profissionais, a 
fim de se ter um controle sobre estes de forma a se tornar mais uma 
ferramenta em prol da segurança daquele BD. Dessa forma, apenas o 
administrador do sistema de BD, que será um funcionário específico, com 
acesso e que determinará quem pode ter permissão ao aplicativo e quais 
campos podem ser alterados.  
 Quanto a etiqueta, para verificar como seria o seu uso, que no projeto 
deverá armazenar o leito do paciente, de forma a fazer a busca no banco de 
dados através dele, testou-se a tagcom duas tarefas simples, a primeira para 
mostrar os dados e aplicações que o usuário tem acesso através de um 
aplicativo voltado para a tecnologia NFC, neste caso, esta operação ocorreu 
através da execução de um perfil de uma rede social, além de exemplificar 
como seria feita essa gravação e execução de uma tarefa, já a segunda tarefa, 
que ocorrerá no projeto de fato, foi exibido a informação de um leito, que seria 
a única gravação executada na tag. 
 Dessa forma, com a simulação de práticas similares as que seriam 
necessárias para a implementação inicial, este projeto foi calcado.  
  

5.2 TRABALHOS FUTUROS 
 
 

Para o futuro, após a verificação dos pré-requisitos para a 
implementação do projeto, além do estudo de algumas ferramentas ao longo 
desse tempo, o ideal seria que este projeto tivesse continuidade através da 
projeção de um aplicativo.  

Tendo em vista que até o presente momento do trabalho de conclusão 
de curso não há sinal de nenhum aplicativo que atenda à necessidade de 
acessar um banco de dados externo, através de um aplicativo que possa ler o 
banco de dados e uma tag NFC, se faz necessário de fato, a programação de 
um aplicativo que atenda a essas características. 

Dessa forma, uma pessoa com permissão poderia gravar com um 
dispositivo previamente, através de um aplicativo com suporte a NFC, o leito de 
um hospital, de maneira que seja uma gravação sem necessidade de 
alteração. Posteriormente, o paciente seria associado ao nome deste leito, de 
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forma que com outro aplicativo, que tivesse a capacidade de ler a informação 
de uma tag NFC, e que pudesse acessar um BD externo, fosse possível a 
realização de uma consulta a um banco de dados. Assim, ao aproximar a o 
dispositivo com NFC habilitado à etiqueta com a informação do paciente, a 
interface para um banco de dados abriria, de forma a encontrar o paciente 
associado àquela tag. 

Portanto, é preciso para esta implementação, maior conhecimento sobre 
linguagem de programação de Android, conhecimento de Java, de uma API, 
entre outros requisitos, para que então, um aplicativo possa ser de fato 
construído de maneira a atender todas as características necessárias. 
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ANEXO A – Criação Banco de Dados 

Instalação do WorkBench 

 

 Passo a passo da Instalação do WorkBench: 
 

1. Baixar a ferramenta WorkBench no site do MySQL: www. 
mysql.com [24]. 

 

2. No site do MySQL, acessar a área de Developer Zone e no 
lado esquerdo, clicar na item MySQL Downloads. 

 

3. Na parte de MySQL Downloads, selecionar o item MySQL 
Workbench. 

 

4. Antes de instalar a ferramenta, é preciso instalar os pré-
requisitos, que são dois: 

 

4.1. Microsoft .NET Framework 4 Client Profile 
 

4.2. Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2013. 
 

5. Após a instalação completa dos pré-requisitos, deve-se 
selecionar a versão do MysSQL Workbench de acordo com 
o sistema operacional. Neste projeto, foi usada a versão 
MySQL Workbench 6.3.8 para o sistema Windows (x86, 
32-bit), MSI Installer. 

 

● Passo a Passo da Instalação do WampServer: 
  

1. Baixar a ferramenta na página: www.wampserver.com [24]. 
2. A versão selecionada foi WAMP SERVER 32 BITS (x86) 

3.0.6. Esta ferramenta irá baixar o Apache, PHP e MySQL. 
3. Para instalação da ferramenta, foi preciso instalar também 

o Visual Studio 2013, visto que houve problema com a 
versão de 2013, em função da ausência de uma biblioteca. 

 

● Passo a Passo da Instalação do XAMPP: 
 

1. Em função de um problema com a porta do Apache, o 
Wamp só estava funcionando a parte de MySQL, portanto, 
para corrigir esse problema, fez-se necessário baixar outra 
ferramenta, em www.apachefriends.org [24]. 

 

http://www.apachefriends.org/
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2. O XAMPP, que assim como o Wamp, reúne o Apache, 
MySQL e PHP, foi utilizado na sua versão: XAMPP v5.6.28 
(PHP 5.6.28). O XAMPP tornará a máquina em uma 
espécie de servidor web.  

 

3. Após a instalação, o usuário poderá criar o seu banco de 
dados. 

 
 
 

Criação do BD 

 

 Após a instalação das ferramentas, o pacote escolhido foi o XAMPP, em 
função de um problema de porta com o WAMP. No WAMP a porta identificada 
para o MySQL funcionou, no entanto, a porta sugerida para o Apache 
apresentou erro e mesmo após algumas tentativas de troca de porta, continuou 
a apresentar erro de conexão. A criação do banco de dados seguiu os passos 
abaixo. 

Inicialmente, abre-se o painel de controle da ferramenta XAMPP. 
 

 
 

Figura 19: Painel de Controle XAMPP 

 

 Na Figura 19 observa-se o painel de controle da ferramenta e percebe-
se que estão habilitados os serviços que serão utilizados: Apache e MySQL. 
Por padrão, os serviços vem desabilitados, no entanto, ao selecionar o botão 
Start, é habilitado o serviço. Ao ser habilitado, as portas que são usadas são 
indicadas no painel de controle. Logo, da Figura 6 tem-se que o Apache utiliza 
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a porta 80,443 e o MySQL 3306. Essas portas permitem a conexão destas 
ferramentas, indicando o endereço interno do servidor, como por exemplo:  
 

localhost:3306 
 

 Após habilitar os serviços que serão utilizados, abrimos a ferramenta 
MySQL Workbench.  
 

 
 

Figura 20: Página Inicial do Workbench 

 

 Na Figura 20 tem-se a página inicial da ferramenta Workbench. Nela 
percebe-se uma conexão que foi reconhecida em função dos itens habilitados 
na ferramenta XAMPP. Então, o próximo passo foi clicar na conexão MySQL 
XAMPP para dar início a criação do banco de dados. 
 

Para acessar o PHP MyAdmin, basta clicar no botão Admin do painel de 
controle da ferramenta XAMPP, como pode ser observado na Figura 6, na 
segunda linha, MySQL. Ao clicar neste botão, teremos a página inicial, 
conforme a Figura 21. 
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Figura 21: Página Inicial PHP MyAdmin 

 

 Na Figura 21, no canto esquerdo é possível observar que o segundo 
item Cadastro, é o banco criado no Workbench. 
 Ao selecionarmos o Cadastro, há duas opções para as tabelas que 
foram criadas, sendo uma delas chamada neste projeto de ficha_medicae a 
outra de ficha_func, como pode ser observado na Figura 22, no lado esquerdo 
da imagem. 

 
Figura 22: Tabela do Banco de Dados: ficha_medica 
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 Também na Figura 22 pode-se observar que ao selecionar uma das 
tabelas disponíveis, neste caso, a tabela ficha_medica, há campos com os 
itens que deseja-se saber dos pacientes. Percebe-se que há opções para 
alterar estes itens e acrescentá-los à tabela. É possível ver também um código 
na primeira linha que seria utilizado no Workbench para exibir a mesma tabela: 
 

select*fromficha_medica; 
 


