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RESUMO 

A hemofilia é uma patologia que causa mutações nos genes dos fatores VIII ou 

IX da coagulação. Esta enfermidade acomete mais os homens do que as 

mulheres. Existem dois tipos de hemofilia: A e B. A primeira é a mais comum e 

ocorre pela deficiência de atividade coagulante do fator VIII. A segunda é mais 

rara e acontece pela deficiência do fator IX. Segundo dados do Ministério da 

Saúde, estima-se que existam 400 mil hemofílicos em todo mundo, sendo que 

destes 12 mil estão no Brasil o que coloca o país em terceiro lugar em número 

de portadores desta enfermidade no mundo. Mediante esta situação e a 

necessidade de acompanhamento constante do paciente hemofílico, será 

desenvolvido o projeto SHD (Sistema Hemofilia Digital) que tem como objetivo 

reunir as informações sobre os portadores de hemofilia em um banco de dados 

que poderá ser acessado por médicos e pacientes de qualquer plataforma 

cadastrada através de login e senha. A metodologia do trabalho consiste na 

apresentação em forma de site com HTML5 e CSS com a utilização de 

linguagem para programação PHP com acesso ao banco de dados MySQL.  

 

Palavras-chaves: hemofilia, informação, banco de dados. 

 

 



ABSTRACT 

Hemophilia is a disease that causes mutations in the genes of factors VIII or IX 

clotting. This disease affects more men than women. There are two types of 

hemophilia A and B. The first is the most common and occurs by deficiency of 

clotting factor VIII activity. The second is more rare and occurs by a deficiency 

of factor IX. According to the Ministry of Health, it is estimated that there are 

400,000 hemophiliacs worldwide, and of these 12 000 are in Brazil which puts 

the country third in the number of leprosy patients in the world. Through this and 

the need for constant monitoring of the hemophiliac patient will develop the 

project SHD (Digital Hemophilia System) which aims to gather information on 

people with hemophilia in a database that can be accessed by doctors and 

patients of any registered platform through login and password. The work 

methodology it consists of the presentation site of form with HTML5 and CSS 

using language to PHP programming with access to the MySQL database.  

 

 
Key words: hemophilia, information database. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com o surgimento da III Revolução Industrial chamada de Técnico-

Científica surge a integração entre a ciência, a tecnologia e a produção. 

Impulsionada pela globalização mundial e o surgimento de novas tecnologias que 

tornam os dias atuais cada vez mais dependentes da informatização [1]. A utilização 

de computadores está crescendo em consultórios, clinicas e hospitais, evitando 

transtornos e equívocos relacionados a escrita dos profissionais do sistema de 

saúde [5]. Baseados nesta evolução, este trabalho apresentará uma proposta para 

facilitar a comunicação entre médico e paciente. O sistema possibilitará consultas as 

prescrições médicas e aos exames realizados pelo paciente. Além disso, 

informações administrativas sobre o paciente estarão sempre à disposição. O 

paciente poderá tirar dúvidas sobre quais medicações são permitidas ou proibidas 

ao paciente hemofílico. O sistema possibilitará relatórios e gráficos em alguns 

formatos digitais como: doc., docx, pdf, entre outros sempre que forem requisitados. 

Os relatórios terão caráter informativo e comparativo para verificar a evolução do 

estado clinico do paciente. O sistema centralizará os dados em um único banco para 

consultas e o seu conteúdo poderá ser usado em estatísticas em epidemiologia. 

Este software também poderá ser utilizado como base para outros sistemas de 

informática e programas de saúde dos sistemas público e privado. 

A motivação surgiu da necessidade de facilitar o entendimento entre 

médicos e pacientes. Tentar sanar reclamações sobre a falta de clareza no 

esclarecimento do seu quadro clínico, resultados de exames e prescrições.  Com 

esta solução será possível acompanhar as tomadas de decisões pelo médico, 

possibilitando ainda uma segunda opinião ou até mesmo a troca de profissional sem 

perda de informações sobre a situação de saúde do indivíduo. Estas informações 

referentes ao paciente ficarão guardadas em um banco de dados autenMySQL com 

condições, recursos, segurança, agilidade e backup dos dados para serem 

disponibilizados quando necessário. Será possível consultar todo histórico clínico do 

paciente, como medicamentos, exames patológicos, datas das consultas, médicos 



 

18 

 

visitados, internações, estado clinico entre outros. Uma das vantagens deste sistema 

é a sua facilidade de consulta. Os médicos e principalmente os pacientes poderão 

acessar o sistema disponibilizado via Web de qualquer lugar e com vários 

dispositivos que possuírem rede de dados com navegador disponível para a Internet, 

possibilitando a visualização, o salvamento ou impressão dos dados referentes ao 

seu perfil. 

Para acessar o sistema o paciente obrigatoriamente deverá ter passado 

por uma consulta presencial onde o médico irá cadastrar seus dados no sistema que 

liberará um login e senha de acesso através dos quais ele terá acesso somente aos 

seus dados, ou seja, ao seu prontuário médico. É importante informar que o sistema 

não substitui em momento algum a consulta médica, sendo o seu objetivo agilizar a 

inserção de informações por quem o utiliza. 

O sistema SHD em sua versão 1.0 será destinado aos pacientes 

hemofílicos, por serem um grupo de pacientes que precisam de constantes 

orientações e um acompanhamento clínico. A hemofilia é uma doença hereditária 

causada pela deficiência de fator VIII ou de fator IX da coagulação sanguínea, 

ambos localizados no cromossomo X envolvido na determinação do sexo e no 

controle da produção destes fatores [2]. Estima-se que existam 400 mil hemofílicos 

em todo mundo, sendo que destes 12 mil estão no Brasil o que coloca o país em 

terceiro lugar em número de portadores desta enfermidade no mundo [4]. Tendo em 

vista que as mulheres possuem dois cromossomos X (sendo XX) e os homens 

apenas um (sendo Xy), o número de doentes é maior no sexo masculino. Isto ocorre 

porque um dos dois cromossomos X presentes na mulher pode compensar a falha 

do outro. Geralmente, a mulher é apenas portadora do gene da hemofilia não 

manifestando a doença. A alteração dos fatores supracitados afeta a produção 

normal e compromete a cascata de coagulação, podendo causar hemorragias. Por 

tratar-se de uma afecção adquirida geneticamente, os descendentes podem ser 

somente portadores dos genes causadores ou mesmo vir a manifestar a doença [2]. 

Existem dois tipos de hemofilia: A e B. A primeira é a mais comum e ocorre pela 

deficiência de atividade coagulante do fator VIII. A segunda é mais rara e acontece 
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pela deficiência do fator IX [2]. O tratamento da hemofilia evoluiu muito e, 

basicamente, consiste na reposição do fator anti-hemofílico, mas infelizmente ainda 

não existe cura [3]. 

O tratamento da hemofilia é de caráter preventivo, consistindo no uso 

regular de concentrados de fatores de coagulação para manutenção de seus níveis 

suficientemente elevados a fim de prevenir sangramentos [2]. O acompanhamento 

dos pacientes com hemofilia deve ser realizado por uma equipe multiprofissional que 

deve ser composta por enfermagem, médico hematologista, ortopedista, fisiatra, 

dentista, fisioterapeuta, psicólogo, assistente social, farmacêutico, podendo integrar 

outros profissionais, tais como gastroenterologista, infectologista [2]. 

Este trabalho será organizado em capítulos e subcapítulos. 

 Capitulo 2: Serão mostradas revisões conceituais das linguagens 

que embasarão o projeto divididos em subcapítulos: Programação 

orientada objeto, arquitetura de 3 camadas, PHP, MySQL e HTML. 

 Capítulo 3: Serão apresentados trabalhos relacionados ao tema. 

 Capítulo 4: Constará da modelagem do sistema, do levantamento 

de requisitos e regra de negócio. 

 Capitulo 5: Serão mostrados os passos funcionais do programa 

para o seu manuseio, tais como sessão de login, cadastro dos 

médicos e pacientes junto com as respectivas telas. 

 Capitulo 6: Destinado para apontamentos provenientes das 

conclusões obtidas neste trabalho e futuras atualizações. 
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2. TECNOLOGIAS UTILIZADAS 

 

A proposta do SHD é permitir a integração da equipe multiprofissional 

para acompanhamento do estado clínico do paciente através do sistema que 

possibilitará o parecer de outros profissionais envolvidos no tratamento quando 

solicitado pelo médico responsável pelo paciente. O médico poderá ainda prescrever 

as medicações para o paciente, mesmo não estando fisicamente presente no 

consultório ou no hospital pode receber esta informação via Web. O paciente é 

capaz de acompanhar o seu histórico, tirar suas dúvidas com o médico, imprimir 

receituários, relatórios e gráficos. 

As ferramentas necessárias para a construção e a implementação do SHD estão 

baseadas nas vantagens da POO (Programação Orientada a Objetos) onde 

aproxima o mundo real da linguagem do computador. Para isso, nada mais natural 

do que utilizar Objetos [7]. Para um nivelamento de conhecimento, seguem abaixo 

os conceitos da POO, arquitetura utilizada, linguagem de programação escolhida 

além do SGBDR (Sistema de Gerência de Banco de Dados Relacional), HTML 

(HyperText Markup Language) este último para a estrutura do site. 

 

2.1 PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETO 

 

Entre as décadas de 60 e 70 surgiu a Programação Orientada a Objetos 

(POO), criada pelo cientista da computação Alan Kay. Ele foi o inventor da 

linguagem da programação Smalltalk. Trabalhou na Xerox onde ajudou a reunir 

ideias sobre o PC moderno [6]. Com o avanço da tecnologia, surge a necessidade 

de produzir softwares mais robustos com um poder de processamento maior, 

atraentes, dinâmicos e com alto poder de troca de informação, visando sempre uma 

maior produtividade com qualidade e eficiência [9]. 

http://www.smalltalk.org/
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A POO define seis objetivos sobrepostos para o desenvolvimento de 

software que tenham as seguintes características [9]: 

 Natural - O programador se preocupa mais com a funcionalidade 

do que com os detalhes da implementação [9]. 

 Confiável - O isolamento entre as partes gera software seguro, 

alterando uma parte, nenhuma outra é afetada [9]. 

 Reutilizável - O objeto criado para um sistema pode ser utilizado 

em outros sistemas [9]. 

 Manutenível - Atualizar um software é mais fácil. Uma modificação 

vai beneficiar todas as partes que usarem o objeto [9]. 

 Extensível - O software não é estático, deve crescer para 

permanecer útil [9]. 

 Oportunos - Ao dividir tudo em partes, podem ser desenvolvidas 

em paralelo [9].  

 

2.2 OBJETOS E CLASSES 

Assim como no mundo real, na POO tudo pode ser representado por 

objetos concretos ou abstratos. Estes objetos possuem estados e comportamentos 

[8]. Como exemplo, podemos citar o objeto carro, o seu estado (velocidade atual, 

cor, modelo, marca e preço) e seu comportamento (troca de marchas, ligar a 

chave, acelera, freia). Logo, o estado de um objeto é representado por campos de 

dados que são chamados de variáveis cujas propriedades são os atributos e seu 

comportamento implementado com métodos chamados de funções. A única maneira 

de mudar o estado dos dados é através de seu método [8, pág. 831] como, por 

exemplo, para mudar o rádio para o estado ligado será preciso utilizar o método 

ligar. 

Para construir os objetos, utiliza-se a classe. O objeto é a instância da 

classe. Cada instância é uma entidade individual e pode receber valores para as 

variáveis e pode ser modificada através do método [8]. 
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Quando se utiliza classe, obtém-se a vantagem de reutilizar o código do 

sistema e toda a estrutura do objeto ficará definida na classe que futuramente 

poderá ser utilizada quantas vezes for necessário [7]. 

 

 

2.3  PRINCÍPIOS DA LINGUAGEM POO 

 

Para uma linguagem ser considerada POO devem ser observados os 

seguintes princípios [7]: 

 Abstração - Processo de simplificar um determinado problema 

difícil, tratando apenas a parte mais importante para a solução do 

problema [9]. 

 Encapsulamento - Mecanismo para prover proteção de aspectos 

internos e externos de um objeto. É utilizado amplamente para 

impedir o acesso direto ao estado de um objeto e atributos, 

disponibilizando externamente apenas os métodos que alteram 

estes estados. Exemplo: Não é preciso conhecer os detalhes dos 

circuitos de um controle remoto para utilizá-lo. A carcaça do 

controle encapsula esses detalhes, provendo ao usuário uma 

interface mais amigável com os botões de acesso as 

funcionalidades de aparelhos, como televisão, rádio, entre outros 

[10]. 

 Herança ou generalização - É o mecanismo pelo qual uma classe 

filho (classe descendente) herda atributos e métodos da classe pai 

(classe ancestral). Uma das vantagens de usar este recurso é 

viabilizar a reutilização do código [8]. 

 Interfaces - Supre a ausência da herança múltipla, apresentando 

uma solução mais eficiente. Promove um contrato entre a classe e 

o mundo externo. Quando uma classe implementa uma interface, 
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ela está comprometida a fornecer o comportamento publicado pela 

interface [8]. 

 Polimorfismo ou múltiplas formas - Permite realizar múltiplas 

implementações de um mesmo método ou do construtor. Existem 

dois tipos de polimorfismo: a sobrecarga e a sobreposição. A 

primeira implementa um método ou um construtor com diferentes 

parâmetros e a segunda reescreve o método com os mesmos 

parâmetros das classes derivadas das que contêm uma 

implementação original [8].  

 

2.4 ARQUITETURA DE 3 CAMADAS 

 

A arquitetura utilizada é baseada em três camadas, que impõem poucos 

requisitos aos clientes, apenas um navegador que suporte HTML. Essa arquitetura 

compreende três camadas fundamentais [11]: 

 1ª Camada de apresentação: Utilizada pelo usuário para acessar 

a aplicação, faz parte da aplicação cliente. Todos os formulários, 

menus e demais elementos visuais estão contidos no código da 

aplicação cliente. Caso sejam necessárias alterações na interface 

do programa, será necessária a liberação de uma atualização do 

programa para o usuário [11]. 

 2ª Camada de lógica do negócio ou lógica de aplicação: Local 

onde estão as regras que definem a maneira como os dados serão 

acessados e processados. Nesta camada estão as regras de 

negócio, as funções mais simples de validação de entrada dos 

dados e até funções mais complexas. Esta camada foi deslocada 

para o servidor de aplicações. Desta maneira, quando uma regra 

de negócio for alterada, basta atualizá-la no Servidor de 

aplicações. Após a atualização, todos os usuários passarão a ter 
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acesso a nova versão, sem que seja necessário reinstalar o 

programa em cada um dos computadores da rede [11]. 

 3ª Camada de acesso: Nesta camada temos o servidor de Banco 

de dados, no qual reside toda a informação necessária para o 

funcionamento da aplicação. Os dados somente são acessados 

através da segunda camada e não diretamente pela aplicação 

cliente ou a primeira camada [11]. 

A escolha dessa arquitetura permitiu atingir alguns objetivos como a 

facilidade para o desenvolvimento de um sistema distribuído, que fosse escalável, 

seguro e de alta disponibilidade, além de facilitar sua manutenção [11]. 

 

2.5 LINGUAGEM PHP 

 

O SHD tem o seu acesso via Web utilizado, principalmente, pelos 

pacientes que podem realizar as operações de qualquer equipamento que tenha 

acesso a dados e a um navegador para Web. Dessa maneira, a escolha da 

linguagem PHP, (Hypertext Preprocessor), que utiliza script e seu código aberto 

(open source), é adequada para o desenvolvimento de sites para Web. Ela pode ser 

embutida dentro do HTML [13], juntamente com outras linguagens quando 

necessário [12]. Proporciona páginas mais dinâmicas e rápidas para interagir com os 

usuários [13]. 

A linguagem de programação PHP foi criada por Rasmus Lerdorf em 

meados de 1994. A princípio, os primeiros scripts foram voltados para a criação de 

páginas dinâmicas com o objetivo de monitorar o acesso de seu próprio site na 

Internet. A primeira versão utilizada por outras pessoas foi disponibilizada em 1995, 

e ficou conhecida como Personal Home Page Tools. A segunda versão do PHP foi 

lançada em 1997. O novo pacote da linguagem com o nome de PHP/FI, trouxe a 

ferramenta Forms Interpreter, um interpretador de comandos SQL. Neste momento, 

estima-se que 1% da Internet já utilizava a linguagem. O PHP 5 foi lançado em julho 

https://pt.wikipedia.org/wiki/SQL
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de 2004 e foi introduzido principalmente como um novo modelo de orientação a 

objetos [10]. 

 

2.6 MYSQL 

 

O SHD utiliza o SGBDR MySQL (My Structured Query Language) por ser 

um gerenciador de banco de dados relacional, robusto e com alto desempenho, 

além de ser portátil, de baixo custo e rápido [13]. O MySQL surgiu em 1996 e foi 

desenvolvido pela empresa MySQL AB Limited Company. Atualmente pertence a 

Oracle e está disponível sob a licença GPL (General Public. License) [13]. 

 

2.7 HTML5 

 

Para acessar o SHD será preciso um navegador atualizado e com suporte 

para o HTML5 que é uma linguagem de marcação hipertexto utilizada para criar 

sites. Esta versão 5 foi homologada e lançada a partir de 2009 [14], mas só ganhou 

mercado no final de 2012 com o surgimento das atualizações para os navegadores 

[15]. 

O HTML foi primeiramente desenvolvido por Tim Berners-Lee na década 

de 1990, mas se popularizou quando o Mosaic (navegador desenvolvido por Marc 

Andreessen) foi elaborado [15]. 

O HTML5 sucedeu o HTML 4.01, o XHTML 1.0 (eXtensible Hypertext 

Markup Language), e XHTML 1.1 [14]. O HTML 4.01 teve seu início a partir de um 

consórcio entre a W3C (World Wide Web Consortium) e a WHATWG (Web 

Hypertext Application Technology Working Group). Entre os anos de 1993 e 1995 

ganhou as versões HTML+, HTML2.0 e HTML3.0, onde foram propostas diversas 

mudanças para enriquecer a linguagem. Somente em 1997, o grupo de trabalho do 

W3C responsável por manter o padrão do código, trabalhou na versão 3.2 da 

linguagem, fazendo com que ela fosse tratada como prática comum [15]. 
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O HTML foi criado para ser uma linguagem independente de plataformas, 

navegadores para Internet ou outros meios de acesso. As principais melhorias em 

relação ao HTML4 são: o melhor tratamento de exceção, novas tags para diminuir a 

utilização de plugins externos, independência de plataforma [15].  

As características da versão HTML5 estão ligadas diretamente com as de 

suporte independente aos novos formatos de conteúdo multimídia, as novas 

funcionalidades de semânticas e acessibilidade com total suporte ao JavaScripts que 

é uma linguagem de programação baseada em scripts [15] e com o CSS (Cascading 

Style Sheets), capaz de construir animações tanto em 2D quanto em 3D, com efeitos 

de rotação, movimento e transição, o CSS 3, unido ao HTML 5, facilita a criação de 

sites e aplicativos mais complexos e esteticamente melhores [15]. 

 

2.8 CSS 3 

 

Com a evolução da programação de software e a globalização das 

informações as páginas da Internet estavam adotando cada vez mais recursos 

visuais e variações para deixá-las mais elegantes e atrativas para os usuários. Com 

isto, linguagens de marcação simples como o HTML, que era destinada para 

apresentar os conteúdos também precisaram ser aprimoradas, mas a 

implementação inicial deixou muito a desejar. A partir destas complicações, surgi o 

CSS [23], a priori, foi desenvolvido para separar o conteúdo de um documento de 

sua apresentação, incluindo elementos como cores, formatos de fontes e layout, o 

que proporcionou uma maior flexibilidade e controle na especificação de como as 

características serão exibidas, permitiu um compartilhamento de formato e reduziu a 

repetição no conteúdo estrutural de uma página [16].  

Atualmente a última versão do CSS é a 3, sendo chamada de CSS3 [23].  
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3 TRABALHOS RELACIONADOS 

 

A informática vem se mostrando um aliado muito importante para a 

medicina, conseguindo agilizar e garantir uma qualidade no resultado. Em muitos 

casos ajuda a salvar vidas, comprovado pelo número crescente de trabalhos 

relacionado ao tema, exceção feita a hemofilia onde ainda é difícil encontrar 

soluções que atendam às necessidades destes pacientes. 

 A importância do SHD para os pacientes hemofílicos está em possibilitar 

um diagnóstico mais rápido e uma tomada de decisão mais precisa por parte dos 

médicos. 

 A pesquisa bibliográfica realizada com intuito de conhecer a relevância e 

o que está sendo desenvolvido nesta área, demonstrou que existem no mercado 

programas relacionados a este tema que não atendem em sua totalidade a 

pacientes e médicos, apenas gestores envolvidos no sistema de saúde. A principal 

preocupação dos profissionais é direcionada ao ciclo de doação de sangue e a do 

governo com a logística de medicamentos. Além disso, foi percebida também uma 

carência muito grande de pesquisadores com perfil de programadores de informática 

no acompanhamento de pacientes com esta enfermidade.  
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3.1  PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO PACIENTE: UMA FERRAMENTA PARA 

APRIMORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

Selene Maria Bezerra, em seu artigo “Prontuário Eletrônico do Paciente: 

uma ferramenta para aprimorar a qualidade dos serviços de saúde” promove uma 

discussão sobre o Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) e como ele facilita o 

acesso e armazenamento de dados [17]. O prontuário deve ser utilizado e 

alimentado com informações em todos os atendimentos.  Embora o papel seja muito 

usado para a preservação de dados do paciente, ele está sendo progressivamente 

trocado por meios eletrônicos mais acessíveis e que evitam dificuldades 

provenientes do não entendimento da escrita. O PEP deve respeitar sempre as 

regras da legislação vigente, zelar pelo sigilo profissional e acompanhar todo o 

processo clínico hospitalar desde consulta, internações e emergências, detalhando a 

evolução clínica do paciente. 

Para que a informatização tenha sucesso é preciso um planejamento 

envolvendo vários profissionais nas áreas administrativas, saúde e informática. É 

importante uma padronização nos formulários do processo somado a uma 

integração com vários softwares atuando em diferentes processos como na gestão 

hospitalar e setor financeiro que inclui os planos de saúdes, auditorias e banco de 

dados onde é possível consultas a pedido e resultado de exames, uso de 

medicamentos. 

“Os sistemas de informatização das Unidades Hospitalares devem 

obedecer às Normas da Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM), da 

Sociedade Brasileira de Informática em Saúde (SBIS), sendo submetidos a critérios 

de segurança da informação com software e hardware adequados aos perfis de 

cada Unidade Hospitalar” [17, pág. 4].     

As principais normas técnicas para o uso de sistemas informatizados:  

 Integridade da Informação e qualidade do Serviço; 

 Cópia de Segurança;  

 Privacidade e Confidencialidade;  



 

29 

 

 Autenticação;  

 Auditoria;  

 Com a implementação do PEP surgiram muitas vantagens como 

agilização no atendimento, rápida consulta dos exames e medicamentos, histórico 

clínico, troca de informações profissionais, entre outras [17]. 

 A informatização enfrenta grandes dificuldades no que diz respeito ao 

investimento financeiro tanto na necessidade de novos softwares para fins médicos 

como na aquisição de hardware e equipamentos modernos capazes de acompanhar 

a evolução tecnológica. Aos poucos os hospitais e clínicas estão dando a merecida 

atenção à informática e aumentando os investimentos. Isso pode ser justificado com 

grande quantidade de dados possibilitados pelas tecnologias de informação e 

comunicação. O PEP pode ser um grande aliado como dispositivo de acesso às 

informações médicas necessárias tanto ao profissional como ao paciente.  

O Ministério da Saúde, assim como as Agências Reguladoras e os 

Órgãos Normatizadores, devem destinar maiores recursos orçamentários de forma a 

reforçar a política de informatização das Unidades Hospitalares [17]. 

 Diante do contexto supracitado o SHD será criado para atender a 

demanda por um atendimento rápido e de qualidade, respeitando sempre os 

profissionais em suas decisões para que o paciente tenha um prognóstico preciso 

para uma melhora no seu estado clínico.   

 

3.2  HEMOVIDA 

  

Desenvolvido pelo Ministério da Saúde, o Hemovida tem como objetivo 

informatizar todo o ciclo de doação de sangue, desde a sua captação até a 

distribuição do material, controlando cada etapa do processo, sistematizando os 

indicadores da enfermidade e contribuindo para o direcionamento das políticas 

públicas relacionadas ao tema. O Hemovida reúne informações cadastrais de 

clínicas e medicamentosas de pacientes com hemoglobina [18].  

A ferramenta possibilita cadastrar pacientes, médicos, técnicos e gestores 

nas três esferas de governo: federal, estadual e municipal. É possível cadastrar 
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também as informações dos exames realizados em cada bolsa de sangue, tipagem 

sanguínea e destinação final do material. Também garante o controle dos processos 

envolvidos na coleta e transfusão de sangue e propicia maior segurança aos 

pacientes [18]. 

O Ministério da Saúde investiu R$ 43 milhões em pesquisa e 

desenvolvimento para qualificação da atenção da doença no ano de 2014. O 

governo federal pretende investir mais R$ 21 milhões para pesquisas na área no ano 

de 2016 [18].  

O Ministério da saúde, através do Departamento de Informática do 

Sistema Único de Saúde (DATASUS), desenvolveu dois sistemas relacionados as 

doenças denominadas de coagulopatias hereditárias: 

 

 Hemovida Web – Coagulopatias. Criado em 2009.  

Seu acesso é feito pelo site: http://coagulopatiasWeb.datasus.gov.br/. 

 Hemovida - Ciclo do sangue - Gerenciamento de estoque para 

grandes eventos. Criado em 2014. 

     Seu acesso é feito pelo site: http://hemovida.saude.gov.br/.   

 

3.2.1 Hemovida Web – Coagulopatias 

 

Desenvolvido por meio da parceria entre a Coordenação da Política 

Nacional de Sangue e Hemoderivados/DAE/MS e o DATASUS – MS para interligar 

os centros brasileiros tratadores de coagulopatias. Monitora a doença e contribui 

para o planejamento das ações do Programa Nacional de Coagulopatias 

Hereditárias [19]. 

O sistema mantém um registro atualizado dos pacientes com 

coagulopatias para o conhecimento sobre a prevalência da doença, suas 

complicações e seu histórico clínico [19]. 

       Na operação do sistema, o perfil Gestor analisa e valida os cadastros de 

pacientes como mostra a Figura 1 [19].  

http://coagulopatiasweb.datasus.gov.br/
http://hemovida.saude.gov.br/
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No perfil do Prestador de Assistência 1 é possível monitorar os dados 

sócio demográficos e clínicos, tratamento e a vigilância epidemiológica das infecções 

dos pacientes de seu estado. As principais atribuições deste perfil são a solicitação e 

atualização do cadastro de pacientes e infusão [19]. 

O perfil Prestador de Assistência 2 acompanha dados sócio 

demográficos e clínicos, tratamento e a vigilância epidemiológica das infecções dos 

pacientes de seu estado. A principal atribuição deste perfil é a inclusão de dados 

referentes à infusão [19]. 

 

Figura 1: Tela de Cadastro de Pacientes [19]. 

 

O histórico de exame do paciente pode ser obtido pela consulta como 

pode ser observado na Figura 2 [19]: 
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Figura 2: Histórico do exame do paciente [19]. 

 

Quando necessário o sistema permite o relatório com os pacientes 

cadastrados como exemplo na Figura 3 [19]. 
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Figura 3: Pacientes cadastrados. [19]. 

 

3.2.2  Hemovida Ciclo do sangue - Gerencia de estoque para grandes eventos 

 

O principal objetivo do sistema é facilitar a comunicação entre os 

estabelecimentos de saúde que coletam e armazenam hemocomponentes. Para 

controlar o processo de logística das bolsas de sangue, o Hemovida ainda permite 

os controles clínico, financeiro e logístico, disponibiliza amplo conhecimento sobre os 

atendimentos aos pacientes submetidos aos tratamentos e promove o 

desenvolvimento da Rede Nacional de Informações de Sangue e Hemoderivados, 

além de integrar todas as atividades do processo do ciclo do sangue, garantindo a 

qualidade das informações e emitindo relatórios gerenciais [20]. 
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Operando o sistema, onde é preciso cadastrar as informações da pessoa 

jurídica para os dados de estoque, como mostra a Figura 4, neste momento temos 

dois perfis: 

 Analista: para o estabelecimento do tipo federal;  

 Gestor de Estoque Local: para o restante dos estabelecimentos 

que necessitam informar os dados do estoque de 

hemocomponentes [20].  

  

 
    Figura 4: Tela de cadastro da pessoa jurídica [20]. 

 
No estoque do sistema, o usuário poderá consultar, inserir, alterar e 

excluir os dados do estoque de hemocomponentes como mostra a Figura 5.  

 

 

Figura 5: Tela de gerenciamento de estoque [20]. 
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A Figura 6, mostra como são inseridos os medicamentos [20].  
 

 

Figura 6: Tela para inserir medicamentos [20]. 

   
                

Na Figura 7, o sistema permite gerar relatórios e gráficos do estoque [20]. 
 
 

 

Figura 7: Tela de relatório [20]. 

 
 

A proposta do Hemovida é tentar resolver problemas de logística de 

medicamentos para atender os pacientes que precisam de tratamento e permitir que 

as unidades recebedoras do benefício justifiquem e comprovem a necessidade dos 

medicamentos, tentando evitar solicitações indevidas e diminuindo os desperdícios 

[20].  

O Hemovida não permite que o paciente acesse o sistema, este é um 

programa para gestores, fazendo a relação Ministério da Saúde e unidades de 

pronto atendimento estadual, municipal ou federal.  
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O SHD se torna um software mais abrangente para atender uma 

demanda de atendimento aos pacientes, permitindo interagir com médico, gerar 

relatórios das consultas, exames e prognósticos dos pacientes. 

 

3.3  ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA INTERFACE COM O USUÁRIO 

E DO CONTROLE DE ACESSO AO DATA WEBHOUSE DO HEMOVIDA 

 

Robson de Castro Nery, pesquisou e desenvolveu o trabalho intitulado: 

Estruturação e Implementação da Interface com o Usuário e do Controle de Acesso 

ao DATA WEBHOUSE do HEMOVIDA [21]. Este trabalho teve com proposta 

implementar uma interface, com diferentes perfis de usuários para controlar o 

acesso ao Data Webhouse para a organização das informações do Hemocentro do 

município de Palmas, capital do estado do Tocantins, utilizando a base de dados do 

Hemovida. Disponibiliza coleta de dados precisos por meio de relatórios e serve de 

suporte para as decisões gerenciais do Hemocentro [21]. 

O Data Webhouse é um instrumento para auxiliar usuários com diferentes 

perfis a obterem informações que estão dispersas na base de dados do Hemovida. 

Com a validação e o tratamento realizados na construção do Data Webhouse, os 

dados simplificam as informações e o programa ainda mostra a consulta com 

precisão, podendo analisar os perfis dos doadores e fazer, por exemplo, o 

direcionamento de campanhas publicitárias para novos doadores e identificar as 

possíveis falhas nos setores administrativos do Hemocentro.  

Após a análise dos dados da base do Hemovida, foi criado um banco 

dimensional onde estavam inseridas as tabelas de dimensões e de fatos que 

relacionados entre si, formavam o Data Webhouse do Hemovida. Com isso 

proporcionaram resultados importantes a serem observados pelo Hemocentro de 

Palmas. No que diz respeito ao processo de limpeza e carga dos dados, a teoria 

estudada previa uma demora considerável devido a sua importância [21].  

A aplicação poderia alcançar, desde gerentes administrativos até 

fornecedores e parceiros da organização que poderiam ter acesso rápido e 
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consistente. Desta forma, as consultas executadas mostraram resultados 

satisfatórios. Verifica-se ainda que o Data Webhouse é um projeto de grande 

importância e que, se implantado, poderá auxiliar consideravelmente no processo de 

tomada de decisão das organizações [21]. 

O sistema funciona da seguinte forma: 

1) O Data Webhouse foi desenvolvido com o Visual Studio 2005 com 

o banco de dados SQL Server 2005 e o Crystal Reports Developer 

para gerar relatórios. O sistema utiliza para segurança a técnica de 

sessão que possibilita o controle de acesso dos usuários quando 

informados login e senha, fazendo o encaminhamento para a sua 

página de perfil [21].   

2) No perfil do usuário administrador, como mostra a Figura 8, é 

possível gerar relatórios mais precisos e mais detalhados como o 

relatório da quantidade de doadores atendidos num determinado 

período, sendo possível também gerar gráficos para uma melhor 

visualização.  

 

 

Figura 8: Tela do perfil de Administrador [21]. 
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Para um melhor entendimento de gráficos com o perfil de administrador, 

na Figura 9 foi selecionado um exemplo de como o sistema trata esta 

funcionalidade. Neste caso, a consulta era para saber a quantidade dos tipos de 

sangue dos doadores que foram atendidos num determinado período. O resultado 

mostrou três doadores com sangue do tipo A, três do tipo AB, seis doadores do tipo 

B, cinco como Não Informado e onze doadores do tipo O. Com essas variáveis foi 

gerado o gráfico. [21]. 

  

 

Figura 9: Gráfico de tipagem sanguínea – Administrador [21]. 

 

           Com o perfil de usuário comum, os relatórios gerados são menos 

detalhados. Para este usuário foram oferecidas as opções de idades por faixa etária. 

Desta forma, suas consultas aumentaram a granularidade e diminuíram os detalhes 

dos relatórios. A Figura 10 mostra a tela visualizada pelo usuário que possui o perfil 

do usuário comum [21]. 

 

 

 

 



 

39 

 

 

 

 

Figura 10: Tela de usuário Comum [21]. 

 

Na Figura 11 é possível observar o relatório obtido com a quantidade e o 

tipo sanguíneo de coletas feitas num determinado período, respeitando-se os 

parâmetros que foram passados [21]. 

 

 

Figura 11: Tela de relatório de coleta, usuário Comum [21]. 

 



 

40 

 

O Data Webhouse se mostrou um ótimo meio de se obter dados da base 

do Hemovida, o que ajuda a muito pesquisadores e profissionais de saúde para 

análise e utilização destas informações, mas de outro lado não atende a pacientes e 

médicos que precisam de informações de prontuário clínicos. 

No Data Webhouse não existe a possibilidade de integração médico 

paciente, tornando-o um programa voltado para a área gerencial e para atender a 

organizações especializadas na área da enfermidade. Já o SHD disponibiliza 

ferramentas para atender tanto o paciente quanto o médico, trazendo também uma 

qualidade no atendimento para gerar uma base de dados com históricos de 

pacientes atendidos. 

 

3.4 HEMOFILIA: UMA REVISÃO PARA O ENFERMEIRO 

O trabalho HEMOFILIA: Uma Revisão para o Enfermeiro teve como 

escopo a apresentação de uma revisão literária sobre hemofilia e destacou o papel 

do enfermeiro e a sua importância dentro da equipe de saúde como profissional mais 

próximo do paciente. Este trabalho salienta a importância dos cuidados com a 

doença e a dificuldade de diagnóstico. Para este grupo de pacientes é necessário 

um tratamento diferenciado porque vivem sob a ameaça de sangramentos 

inesperados. É importante que profissionais de saúde tenham conhecimentos sobre 

o assunto para a identificação de possíveis portadores de hemofilia, e se for o caso, 

prestar assistência adequada ao paciente [22]. 

Existe uma carência de profissionais capacitados para diagnosticar e 

cuidar dos portadores desta enfermidade. A suspeita da doença pelo profissional 

habilitado protege seu paciente de possíveis sequelas que essa patologia, 

porventura, possa causar, como traumas irreversíveis, durante toda a sua vida [22].  

 

3.5  CONSIDERAÇÕES 
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Os sistemas HEMOVIDA e DATA WEBHOUSE são duas ferramentas 

gerenciais, nos quais a preocupação principal é com a base de dados para análise 

de futuras tomadas de decisões pelos órgãos governamentais, tanto para controlar a 

distribuição de medicamentos como para o controle do banco de sangue visando 

atender a população que necessita deste tipo de atendimento.                    

O SHD tem a proposta de ajudar os profissionais de saúde e pacientes a 

fornecer informações de maneira simples, mas completa, além de facilitar o 

manuseio de dados por todos os profissionais envolvidos com o tratamento desta 

enfermidade e contribuir para as tomadas de decisões por parte da área médica 

para proporcionar um alívio ou melhora no estado clínico do paciente. 

O sistema permite para o perfil do médico: 

 Gerenciar, realizar consultas, prescrições e receituários para os 

pacientes; 

 Manter registros doa histórico clinico dos pacientes;  

 Consultar relatório de diagnósticos, banco de sangue entre outros.  

Para o perfil do paciente: 

 Verificar marcação lista e status com médicos; 

 Consultar sua prescrição, seus medicamentos;   

 Visualizar, imprimir ou download do relatório de diagnóstico clínico; 

 Obter a lista de médicos;  

 Exibir o status banco de sangue;  

 Consultar históricos de operação. 
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4 MODELAGEM DO SISTEMA 

 

A modelagem do sistema é uma representação simplificada da realidade. 

Através da modelagem do sistema é possível identificar as necessidades do 

software apresentando vantagens e possíveis problemas de implementação [11].    

 

4.1  REQUISITOS FUNCIONAIS 

 

Os requisitos funcionais descrevem o comportamento do sistema, suas 

ações para cada entrada, e as funcionalidades que o sistema deve dispor [11].  

A decisão dos requisitos funcionais do sistema, foi obtida através de 

consulta a literatura cientifica que abordava quais informações deveriam estar 

presentes no software para atender a demanda de médicos e pacientes.  

A seguir são listados os requisitos funcionais do sistema: 

 

Tabela 1: Requisitos Funcionais do Sistema. 

Identificação Descrição 

RF01 Permitir que o administrador possa acessar o sistema para realizar 

cadastro e manutenção dos dados cadastrados. 

RF02 Permitir que o administrador cadastre médico, pacientes, unidades 

de saúde, banco de sangue e realize alterações no cadastro. 

RF03 Permitir que o administrador realize o backup dos dados inseridos 

no sistema dos médicos, dos pacientes, dos medicamentos, das 

unidades de saúde, do banco de sangue e das configurações do 

sistema.  

RF04 Permitir que o administrador faça o restore de todos os dados 
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disponibilizados no sistema dos médicos, dos pacientes, dos 

medicamentos, das unidades de saúde, do banco de sangue e 

das configurações do sistema.  

RF05 Permitir que o médico possa acessar o sistema para realizar 

cadastro de pacientes, unidades de saúde, banco de sangue, 

medicamentos e de outros médicos. 

RF06 O sistema deverá permitir que administrador, médicos e pacientes 

possam alterar sua senha. 

RF07 O sistema deverá permitir ao médico gerar relatórios da evolução 

medica do paciente, portuário médico, solicitar hemocomponentes 

e a internação do paciente, caso seja necessário. 

RF08 O sistema deverá permitir ao médico acesso ao prontuário do 

paciente. 

RF09 O sistema deverá permitir ao médico a geração da prescrição 

médica. 

RF10 O sistema deverá permitir ao médico a geração de atestados. 

RF11 O sistema deverá permitir aos médicos a consulta de 

medicamentos. 

RF12 O sistema deverá permitir ao médico gerar relatórios. 

RF13 O sistema deverá permitir ao paciente acessar o seu prontuário. 

RF14 O sistema deverá permitir ao paciente acessar a sua prescrição 

médica. 

RF15 O sistema deverá permitir ao paciente acessar os seus atestados 

médicos com data e hora de atendimento. 

RF16 O sistema deverá permitir ao paciente consultar seus 

medicamentos. 

RF17 O sistema deverá permitir ao paciente consultar seu histórico 

clínico. 
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4.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS DO SISTEMA  

 

Os requisitos não funcionais se relacionam com padrões de qualidade 

como confiabilidade, desempenho, robustez, segurança entre outros. Os requisitos 

não funcionais definem se o sistema será eficiente para a tarefa que se propõe a 

fazer ou não [11].  

                 A seguir são listados os requisitos funcionais do sistema: 

 

Tabela 2: Requisitos Não Funcionais do Sistema. 

Identificação Descrição 

RNF01 O acesso ao site só poderá ser através do uso de login e senhas 

individualizadas e anteriormente cadastradas. 

RNF02 A base de dados deve ser protegida para acesso apenas de 

usuários autorizados. 

RNF03 Os tempos de resposta do sistema não devem ultrapassar 30 

segundos. 

RNF04 O sistema é compatível com qualquer sistema operacional que 

possuir browser atualizado para a acesso à Internet.  

RNF05 Os médicos sem privilégio administrativo só visualizam seus 

próprios pacientes, e consequentemente só eles podem alterar os 

dados cadastrais e consultá-los.  

RNF06 Os médicos com privilégio administrativo têm acesso ao dado de 

qualquer paciente. 

           

4.3 REGRAS DE NEGÓCIOS 

 

Regra de negócio é um conjunto de instruções e política do processo 

definido as regras básicas de conduta. Quando acessado os usuários devem seguir 

o que o sistema a ser desenvolvido deve contemplar como exemplo: restrições, 

validações, condições e exceções do processo. Uma regra de negócio não 
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necessariamente será implementada no sistema como uma funcionalidade, mas 

determinará o comportamento de uma ou mais funcionalidades do sistema [11]. 

 

Tabela 3: Regra de Negócios. 

Identificação Descrição 

RN01 A atualização dos dados do paciente será restrita ao médico e ao 

administrador. 

RN02 A atualização dos dados da clínica ou hospital será restrita ao 

médico e o administrador. 

RN03 A atualização dos dados do administrador será restrita ao 

mesmo. 

RN04 Somente o Administrador pode incluir outro administrador. 

RN05 Para consultar, alterar e excluir pacientes o médico deverá estar 

logado no sistema. 

RN06 O paciente só poderá realizar consultas de seu perfil no sistema. 

 

4.4 DIAGRAMA DE CASO DE USO 

 

Para proporcionar um amplo entendimento do sistema o diagrama de 

caso de uso é importante para especificar e documentar o comportamento de 

elementos. Esses diagramas fazem com que sistemas, subsistemas e classes 

fiquem acessíveis e compreensíveis, por apresentarem uma visão externa sobre 

como esses elementos podem ser utilizados no contexto [11]. 

O diagrama de caso de uso e composto basicamente de: 

 Cenário ou instância de um caso de uso, onde é descrito as 

funcionalidades do sistema [11]; 

 Atores que são componentes externos, que de uma maneira geral não 

fazem parte do sistema, mas interage enviando e recebendo 

informações com o sistema [11], no SHD os atores são o 

administrador, o médico e o paciente. 
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4.4.1 Cenários de Caso de Uso do SHD 

 

A Figura 12 apresenta o diagrama de casos de uso para o cenário 

Administrador, onde estão descritas as possíveis ações para o Administrador que 

terá acesso total ao sistema. 

 A Figura 13 mostra o Diagrama de casos de uso para o Cenário Médico. 

No qual terá acesso a cadastrar um novo paciente, cadastrar uma nova consulta, 

consultar o histórico do paciente. 

A Figura 14 apresenta o Diagrama de casos de uso para o Cenário 

Paciente, que poderá acessar todo o seu prontuário médico.  

 

 

  Figura 12: Diagrama de caso de uso – Administrador. 
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Figura 13: Diagrama de caso de uso – Médico. 

 

 

 Figura 14 Diagrama de caso de uso – Paciente 
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4.4.2  Descrição Textual dos Atores 

Tabela 4: Descrição Textual dos Atores. 

Ator Descrição 

Administrador  Responsável pela manutenção do sistema com todo os 

privilégios.  

Médico Privilégio de cadastro, consultas e alterações de dados. 

Paciente Usuário com permissão apenas de consultas dos seus dados 

cadastrais, prontuários médicos e evolução do seu estado 

clinico. 

4.4.3 Descrição Textual do Caso de uso 

 

Tabela 5: Caso de uso - Cadastrar unidade de saúde. 

Caso de uso: Cadastrar unidade de saúde. 

Código: CSU01 

Sumário: Adicionar unidade de saúde. 

Visão Geral: Administrador ou médico, insere os dados no formulário. O 

formulário é enviado ao servidor que valida e insere as 

informações na base de dados. 

 

Ator Primário: Administrador. 

Ator Secundário: Médico. 

Fluxo Principal: 1. Administrador ou médico, inclui no cadastro uma ou várias 

unidades de saúde.  

2.  O cadastro é feito no formulário com os dados para 

inclusão da unidade de saúde. 

3.   Administrador ou médico, realiza o preenchimento do 

formulário e solicita a inclusão da unidade de saúde. 
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4. As informações inseridas são salvas no banco de dado. 

 

Tipo: Essencial 

Regra de Negócio: RN02 

      

Tabela 6: Caso de uso – Alterar unidade de saúde. 

Caso de uso: Alterar unidade de saúde. 

Código: CSU02 

Sumário: Alterar unidade de saúde. 

Visão Geral: Administrador ou médico, altera os dados no formulário 

quando novas informações pertinentes no cadastro da unidade 

de saúde. O formulário é enviado ao servidor que valida e 

insere as novas informações na base de dados. 

 

Ator Primário: Administrador. 

Ator Secundário: Médico. 

Fluxo Principal: 1. Administrador ou médico inclui no cadastro novas 

informações referente a unidades de saúde.  

2.  O cadastro é feito no formulário com os dados para 

inclusão da unidade de saúde. 

3. Administrador ou médico, realiza o preenchimento do 

formulário e solicita a inclusão das informações da unidade de 

saúde. 

4. As informações inseridas são salvas no banco de dado. 

 

Tipo: Essencial 

Regra de Negócio: RN02 
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Tabela 7: Caso de uso – Cadastrar médicos. 

Caso de uso: Cadastrar médicos 

Código: CSU03 

Sumário: Adicionar Médico no sistema. 

Visão Geral: O Administrador ou médico, digita os dados do Médico no 

formulário. O formulário é enviado ao servidor que valida e 

insere as informações na base de dados. 

 

Ator Primário: Administrador 

Ator Secundário: Médico 

Fluxo Principal: 1.  Administrador ou médico, cadastra as informações para a 

inclusão de um Médico. 

2.  O cadastro é feito através de um formulário com os dados 

para inclusão do Médico. 

3. Administrador ou médico, realiza o preenchimento do 

formulário e solicita a inclusão do Médico. 

4. As informações inseridas são validadas e inseridas no 

banco de dados. 

 

Tipo: Essencial 

Regra de Negócio: RN03 e RN04 

 

Tabela 8: Caso de uso – Alterar médicos. 

Caso de uso: Alterar médicos 

Código: CSU04 

Sumário: Alterar médico no sistema. 

Visão Geral: Administrador ou médico, altera os dados no formulário 

quando novas informações pertinentes no cadastro do 

médico. O formulário é enviado ao servidor que valida e 

insere as novas informações na base de dados. 
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Ator Primário: Administrador 

Ator Secundário: Médico 

Fluxo Principal: 1. O Administrador ou médico, altera as informações para 

referente ao médico. 

2.O Administrador ou médico, realiza o preenchimento do 

formulário e solicita a inclusão das novas informações do 

médico. 

3. As informações inseridas são validadas e inseridas no 

banco de dados. 

 

Tipo: Essencial 

Regra de Negócio: RN03 e RN04 

 

Tabela 9: Caso de uso – Cadastrar Pacientes. 

Caso de uso: Cadastrar pacientes 

Código: CSU05 

Sumário: Adicionar Pacientes no sistema. 

Visão Geral: O médico digita os dados do Paciente no formulário. O 

formulário é enviado ao servidor que valida e insere as 

informações na base de dados. 

 

Ator Primário: Médico. 

Ator Secundário: Administrador. 

Fluxo Principal: 1.O médico solicita para a inclusão do Paciente. 

2.  O cadastro é realizado através do formulário com os dados 

para inclusão do Paciente. 

3. O médico realiza o preenchimento do formulário e solicita a 

inclusão do Paciente. 

4. As informações inseridas são validadas e inseridas no banco 
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de dados. 

 

 

Tipo: Essencial 

Regra de Negócio: RN01 e RN05 

 

Tabela 10: Caso de uso – Alterar pacientes. 

Caso de uso: Alterar pacientes 

Código: CSU06 

Sumário: Alterar Pacientes no sistema. 

Visão Geral: O médico digita os dados do Paciente no formulário. O 

formulário é enviado ao servidor que valida e insere as 

informações na base de dados. 

 

Ator Primário: Médico. 

Ator Secundário: Administrador. 

Fluxo Principal: 1.O médico solicita para a alteração dos dados cadastrais ou 

clínicos do Paciente. 

2.  O cadastro é realizado através do formulário com os dados 

para inclusão das informações do paciente. 

3. As informações inseridas são validadas e inseridas no banco 

de dados. 

Tipo: Essencial 

Regra de Negócio: RN01 e RN05 

   

Tabela 11: Caso de uso - Inserir consultas médicas. 

Caso de uso: Inserir consultas médicas. 

Código: CSU07 

Sumário: Adicionar as informações da consulta 

Visão Geral: O Médico digita os dados da consulta no formulário.  O 
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formulário é enviado ao servidor que valida e insere as 

informações na base de dados. 

 

Ator Primário: Médico. 

Ator Secundário: -  

Fluxo Principal: 1.   Médico solicita a realização da consulta de um paciente. 

2. É disponibilizado os dados cadastrais e junto com o 

formulário para inclusão da consulta. 

3.   Médico realiza o preenchimento do formulário e solicita a 

inclusão da consulta. 

4. As informações inseridas são validadas e inseridas no 

banco de dados. 

Tipo: Essencial 

Regra de Negócio: RN01 e RN05 

    

Tabela 12: Caso de uso - Consultar Médicos 

Caso de uso: Consultar médicos 

Código: CSU08 

Sumário: Consultar médico. 

Visão Geral: O Administrador digita os dados da consulta no formulário.  O 

formulário é enviado ao servidor que valida e busca as 

informações na base de dados. 

Ator Primário: Administrador 

Ator Secundário: Médico e Paciente 

Fluxo Principal: 1.   Administrador solicita para o sistema a realização da 

consulta de médico.  

2. É disponibilizado os dados referente ao médico. 

 

Tipo: Essencial 

Regra de Negócio: RN01 e RN05 
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Tabela 13: Caso de uso - Consultar pacientes. 

   Caso de uso: Consultar pacientes 

Código: CSU09 

Sumário: Consultar paciente. 

Visão Geral: O Médico digita os dados da consulta no formulário.  O 

formulário é enviado ao servidor que valida e busca as 

informações na base de dados. 

 

Ator Primário: Médico 

Ator Secundário: Administrador 

Fluxo Principal: 1.   O Médico solicita para o sistema a realização da consulta 

de um paciente. 

2.  O sistema apresenta os dados cadastrais e os dados das 

consultas. 

 

Tipo: Essencial 

Regra de Negócio: RN01 e RN05 

  

Tabela 14: Caso de uso -  Alterar dados cadastrais. 

Caso de uso: Alterar dados cadastrais  

Código: CSU10 

Sumário: Adicionar as informações de cadastro do sistema  

Visão Geral: O Administrador pode inserir dados de atualização do sistema. 

 

Ator Primário: Administrador 

Ator Secundário: - 

Fluxo Principal: 1. Caso exista a necessidade de alterar informações referente 

ao sistema o administrador poderá cadastrar a nova 

informação.  
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2. Os dados cadastrais errados ou incompleto o administrador 

poderá realizar as devidas correções.  

3.  Sistema realiza a validação dos dados e insere a alteração. 

 

Tipo: Não essencial 

Regra de Negócio: RN01 e RN05 

   

Tabela 15: Caso de uso - Consulta de exames. 

Caso de uso: Consultar exames  

Código: CSU11 

Sumário: Exames realizados pelo paciente  

Visão Geral: O Médico solicita ao paciente o exame e insere o resultado no 

sistema. 

 

Ator Primário: Médico  

Ator Secundário: Administrador e Paciente 

Fluxo Principal: 1. O paciente recebe o pedido de exame do médico e depois 

de realizado o mesmo, o médico cadastra os resultados para 

análise.  

2.  O paciente pode consultar a qualquer momento o resultado 

e o parecer do médico. 

Tipo: Essencial 

Regra de Negócio: RN01, RN05 e RN06 

 

Tabela 16: CSU – Prontuário médico. 

Caso de uso: Prontuário médico 

Código: CSU12 

Sumário: Prontuário eletrônico do paciente  

Visão Geral: Após a consulta o médico insere toda a evolução do paciente. 
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Ator Primário: Médico  

Ator Secundário: Administrador e Paciente 

Fluxo Principal: 1. A cada consulta do paciente o médico registra a evolução 

do paciente. 

2. O sistema reúne o histórico do paciente onde é possível 

obter relatórios, receituários exames realizado pelo 

paciente. 

3. O paciente pode acessar o prontuário a qualquer momento, 

através de dispositivos com browser e acesso à Internet. 

 

Tipo: Essencial 

Regra de Negócio: RN01, RN05 e RN06 

 

4.4.4 Diagrama de Sequência de Cada Cenário do caso de Uso 

 

O diagrama de sequência de mensagens ou simplesmente, diagrama de 

sequência, representa as mensagens passadas entre os objetos de uma forma 

simples e lógica. 

Um diagrama de sequência descreve a maneira como os grupos de 

objetos colaboram em algum comportamento ao longo do tempo, registrando o 

comportamento de um único caso de uso e exibe os objetos e as mensagens 

passadas entre esses objetos no caso de uso. Com tudo podemos dizer que o 

diagrama de sequência dá ênfase a ordenação temporal em que as mensagens são 

trocadas entre os objetos de um sistema ou as respostas desenvolvidas para as 

solicitações [11]. 

Nesta seção serão apresentados os principais diagramas de sequência 

do projeto, apresentado pelas Figuras 15 até 25. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Objeto
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Figura 15: Diagrama de Sequência - Cadastrar e alterar unidade de saúde. 

 

 

Figura 16 Diagrama de Sequência - Cadastrar e Alterar Médico. 
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Figura 17: Diagrama de Sequência - Cadastrar e Alterar Pacientes. 

 

 

Figura 18: Diagrama de Sequência - Consultar unidade de saúde. 
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Figura 19: Diagrama de Sequência - Consultar Médicos. 

 

 

Figura 20: Diagrama de Sequência -  Consultar Pacientes. 
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Figura 21: Diagrama de Sequência -  Alterar dados Cadastrais. 

 

 

Figura 22: Diagrama de Sequência - Cadastrar paciente. 
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Figura 23: Diagrama de Sequência – Consulta médica do paciente. 

 

 

Figura 24: Diagrama de Sequência – Consulta de relatórios do paciente. 
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Figura 25: Diagrama de Sequência – paciente alterar senha. 

 

4.5 DIAGRAMA DE ATIVIDADES 

 

O diagrama de atividades ilustra graficamente o comportamento do ponto 

de vista funcional do software. Mostra como será a execução de alguma de suas 

partes e a atuação do sistema na realidade de negócio na qual ele está inserido. 

O diagrama de atividade é muito semelhante a um fluxograma, ferramenta 

utilizada há muitas décadas, principalmente na administração. Os elementos que 

compõe o diagrama de atividade são: 

 Estados iniciais e finais; 

 Atividades e transições; 

 Decisões; 

 Bifurcação e união; 

 Raias. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fluxograma
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A Figura 26 mostra o diagrama de atividades que representa o processo 

para solicitar atendimento de uma consulta. O processo inicia com a solicitação de 

consulta pelo paciente, e após a autenticação do médico no sistema, é verificado se 

o paciente possui cadastro. Caso não possua, o mesmo deve ser realizado para dar 

continuidade ao processo. Caso exista, após a seleção do médico são exibidos o 

cadastro e as datas e horários disponíveis para iniciar a consulta no sistema. 

 

 

Figura 26: Diagrama de atividades para agendamento de consulta. 

 

Na Figura 27 contém o diagrama de atividades com o fluxo de 

atendimento de um paciente. O processo inicia no momento em que o paciente 

comparece a unidade de saúde no horário previamente agendado e chamado pelo 
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médico designado para a consulta. Realizado o ato, o médico encerra o atendimento 

ou encaminha para outro médico especialista, se for o caso.  

 

 

Figura 27: Diagrama de atividades da consulta. 
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5 APRESENTAÇÃO DO SISTEMA 

 

Após os ciclos entre planejamento e execução de tarefas, durante todo o 

projeto, chegou o momento de apresentar o sistema em forma de Figuras, onde vai 

ser possível conhecer as funcionalidades do projeto separadas pelos três níveis de 

usuário no sistema: administrador, médico e paciente. 

O SHD utiliza o favicons que é uma pequena imagem que fica guardado 

no site para visualização pelo navegador, como mostra a Figura 28, possibilitando 

uma rápida identificação do site.  

 

 

Figura 28: Favicons do site. 

 

A Figura 29 apresenta a tela de Login onde os usuários com um perfil 

cadastrado no sistema conseguem acessar a sua respectiva área do sistema. 

 

Figura 29: Tela de Login e senha. 
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 Caso o usuário esqueça a senha a mesma pode ser obtido através da 

seguinte tela representada pela Figura 30. 

 

 

Figura 30: Recuperar senha. 

 

Caso o usuário digite um login ou senha inválida o sistema mostra a tela 

da Figura 31. 

 

Figura 31: Usuário ou senha inválida 
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5.1 PERFIL DO ADMINISTRADOR 

 

Quando o usuário com o perfil de administrador entra no sistema ele tem 

acesso a todas as funcionalidades do software a área do perfil é representada pela 

Figura 32. 

 

  

Figura 32: Área do administrador 

 

 

Depois de logado qualquer usuário poderá sair do sistema acessando a 

opção “sair do sistema” como mostra a Figura 33. 

 

 

Figura 33: Sair do sistema 
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No menu lateral é possível acessar as diversas áreas do sistema que vão 

ser detalhadas mais adiante neste documento, cada perfil tem o seu respectivo nível 

de acesso na Figura 34 é possível observar o menu do administrador.  

 

 

Figura 34: Menu do administrador 

 

No centro da tela aparece as opções em forma de botões com links que 

dão acesso a área desejada cada perfil está configurado com o nível de acesso na 

Figura 35 mostra a do administrador. 
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Figura 35: Painel do Administrador 

 

 

A seguir o detalhamento de cada item da tela do administrador: 

Lista de usuário representada pela Figura 36. 

 

Figura 36: Lista de usuário 

Onde são listados todos os usuários do sistema como pode ser 

observado na Figura 37, temos a opção de pesquisar, cadastrar novos usuários, 

voltar para o painel de controle ou sair do sistema. Caso seja necessário pode ser 

excluir o usuário limpando os dados do sistema. 
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Figura 37: Lista de usuários 

 

Clicando na opção “novo usuário”, é possível cadastrar novos usuários no 

sistema como mostra a Figura 38, informando o nome, matricula, e-mail, escolhendo 

a conta (administrador, médico ou paciente) login a senha e confirmação da mesma, 

o registro só será valido se o login for único e todos os campos estiverem 

preenchidos. 
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Figura 38: Cadastrar perfil. 

 

Na opção “médico” que aparece no menu lateral ou no menu central como 

podemos observar na Figura 39. 
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Figura 39: Opção Médico 

 

A Figura 40 mostra a lista dos médicos todos que estão cadastrados no 

sistema, para saber qual número se refere a especialidade será preciso consultar no 

sistema a opção especialidade. 

 

 

Figura 40: Lista de Médicos 

 

Na opção “novo médico” podemos adicionar o mesmo, informando as 

informações mostrada na Figura 41. 
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Figura 41: Adicionar médico. 

 

Acessando a parte de “paciente” Figura 42 será possível consultar todos 

os pacientes cadastrados no sistema além de excluir e cadastrar outros, esta tela 

também aparece no perfil do médico. 

 

 

Figura 42: opção Pacientes. 

 

Na Figura 43, mostra a “listagem dos pacientes “ cadastrado no sistema. 
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Figura 43: Lista de pacientes 

A Figura 44 é possível adicionar paciente no sistema. 

 

 

Figura 44: Adicionar pacientes 

 

Para adicionar, consultar e excluir as especialidades dos médicos é 

possível através dos atalhos referentes a Figura 45. 

 

Figura 45: opção especialidade. 
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A Figura 46, mostra a listagem com as especialidades medicas, no ícone 

“excluir” pode eliminar e na opção “nova especialidade” é possível cadastrar nova 

especialidade conforme mostra a Figura 47. 

 

  

 

Figura 46: Especialidades. 

 

 

Figura 47: Adicionar nova especialidade. 

 

O Cadastro de medicamentos pode ser realizado pelos atalhos na Figura 

48. 
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Figura 48: Opção Medicamentos 

A Figura 49, mostra a listagem de medicamento onde é possível, 

consultar, visualizar, excluir e adicionar medicamentos na tela da Figura 50. 

 

 

Figura 49: Listar medicamentos. 

 

Figura 50: Adicionar Medicamentos 
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Os atalhos na Figura 51 cadastra unidades de saúde. 

 

 

Figura 51: Opção Unidade de Saúde 

 

O sistema possibilita cadastrar unidades de saúde, hospitais, clínicas, 

consultórios entre outros, na Figura 52 mostra a “listagem das unidades de saúdes” 

cadastrada no sistema e podendo ainda, pesquisar, excluir ou cadastrar novas 

unidades na Figura 53 mostra a tela para adicionar uma nova unidade.  

 

 

Figura 52: Listar Unidade de Saúde 
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Figura 53: Adicionar Unidade de Saúde 

 

 

Para o tratamento da hemofilia e importante ter um banco de sangue para 

consulta e decidir quais procedimentos devem ser seguidos para o tratamento na 

Figura 54, mostra o acesso ao banco de sangue, na Figura 55, mostra a listagem e a 

Figura 56, mostra o novo cadastro para o banco de sangue.  

 

 

Figura 54: Opção de Banco de Sangue 
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Figura 55: Listagem de BD Sangue 

 

 

Figura 56: Adicionar BD Sangue 

 

O sistema apresenta a parte de relatórios onde é possível obter os dados 

clínicos dos pacientes, parta tanto a Figura 57, mostra o acesso aos relatórios. 
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Figura 57: Opção Relatórios 

 

Na opção “consultas e relatórios”, apresentada através da Figura 58 é 

possível escolher respectivamente a solicitação de Hemocomponentes mostrado na 

Figura 57, a evolução médica representada na Figura 58 o prontuário pode ser 

acessado pelo ícone da Figura 60 e a solicitação de internação caso seja necessário 

representado pela Figura 59. 

 

 

Figura 58: Consultas e relatórios 

 

 

Os relatórios e as consultas apresentam as informações necessária para 

atender os pacientes conforme a solicitação do médico.  
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Figura 59: Hemocomponentes 
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Figura 60: Evolução Médica 
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Figura 61: Solicitação de Internação 
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Figura 62: Prontuário Médico 

 

As configurações do sistema somente estão presentes no perfil do 

administrador como mostrado na Figura 61. Os atalhos para o acesso são exibidos 

na Figura 62, mostra o painel de opções que são representados pelas suas 

respectivas funções representadas pelas Figuras que segue a seguir:  

 

 

Figura 63: Opção Configurações do Sistema 
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Figura 64: Painel de Configurações 

 

Na parte do backup podemos realizar o procedimento pelas diversas 

áreas do sistema como podemos comprovar na Figura 65. 

 

 

Figura 65: Backup do Sistema 

 

O restore também é possível desde que tenha sido feito pelo menos 

uma vez anterior o backup na Figura 64, mostra a tela desta função.  
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Figura 66: Restore do Backup 

 

O perfil do usuário logado no sistema pode ser gerenciado pela função 

gerenciar perfil como visualizada na Figura 67. 

 

 

Figura 67: Gerenciar Perfil 
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Qualquer dúvida no sistema o usuário poderá acionar o suporte pelo 

menu central ou pelo atalho presente em quase todas as páginas representada pela 

Figura 68. 

 

 

Figura 68: Suporte 

 

Quando o suporte e acionado e a dúvida respondida o solicitante recebe a 

resposta como mostra a Figura 69. 

 

Figura 69: Suporte ao sistema 
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5.2 MÉDICO 

 

O usuário com o perfil de médico terá acesso a parte do sistema da 

Figura 70. 

 

 

Figura 70: Painel do Médico. 

 

Toda a funcionalidade do perfil poderá ser acessada através do menu 

central como mostra a Figura 70, ou pelo menu característico do perfil mostrado na 

Figura 71. 

 

 

Figura 71: Painel central do Médico. 



 

89 

 

 

Figura 72: Menu lateral do Médico. 

 

A lista de médicos pode ser vista nas respectivas Figuras 37 até a Figura 

39. A lista de paciente está representada nas respectivas Figuras 40 até a Figura 42. 

O cadastro das especialidades médicas pode ser observado nas Figuras 43 até a 

Figura 45. Os medicamentos podem ser observados nas respectivas Figuras 46 até 

a Figura 48. As unidades de saúde nas Figuras 49 até a Figura 51.O banco de 

sangue está representado nas Figuras 52 até a Figura 54. Os relatórios são 

mostrados na Figura 55 até a Figura 60. 
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5.3 PACIENTE 

Os usuários com o perfil de paciente terão acesso a parte do sistema 

mostrado na Figura 73. 

 

 

Figura 73: Menu Paciente 

 

O cadastro do paciente é informado somente para o usuário logado no 

sistema podendo ser observado na Figura 74, não sendo possível acessar outros 

pacientes. 

  

 

Figura 74: Cadastro do Paciente 

Uma das partes mais importantes do sistema e a visita médicas acessada 

pelos ícones da Figura 75 aqui é possível obter a data da visita, a especialidade do 

médico, o qual o médico responsável, o motivo da visita, a queixa do paciente no 
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momento da consulta, o diagnóstico do médico, o procedimento adotado, 

medicamentos receitados, exames solicitados, se vai ser preciso encaminhar para 

outro especialista e a data da próxima consulta, como mostra a Figura 76. 

 

Figura 75: Opção Visita médica 

 

 

Figura 76: Visita Medica 

O sistema também oferece ao paciente uma função de dúvidas 

frequentes o acesso é feito pela Figura 77, as principais dúvidas e informações 

sobre a doença e cuidados diários para o paciente. As dúvidas estão organizadas 

por tópicos e podem ser acessadas pelo menu suspenso representado na Figura 78. 

 

 

Figura 77: Opção dúvidas frequentes 
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Figura 78: Dúvidas frequentes. 
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Os relatórios do paciente podem ser vistos nas Figuras 40 até a Figura 42 

depois de preenchido e liberado pelo médico. O gerenciamento de perfil pode ser 

visto na Figura 64. A parte de suporte foi mostrada nas Figuras 65 e 66. 

 

5.4 DIFICULDADES DO PROJETO. 

 

No desafio da realização deste projeto podemos citar a dificuldade de 

encontrar trabalhos e bibliografia relacionando hemofilia e informática. 

O layout do site foi cuidadosamente escolhido de maneira que o usuário 

não encontrasse dificuldades de inserir ou obter informações. Procuramos oferecer 

opções que facilitassem a navegação do usuário. Além do HTML5, foi preciso utilizar 

recursos do CSS3 e do JavaScript para obter alguns efeitos visuais para a interação 

do usuário.  

Na construção do software procuramos uma linguagem que fosse rápida, 

eficiente e confiável. Entre as linguagens pesquisadas apenas Java e PHP se 

adequavam a proposta do trabalho. Optamos pela segunda por ser uma linguagem 

mais leve e simples voltada para Web, tendo uma integração com o banco de dados 

MySQL e por não exigir um servidor de aplicação o que tornando mais viável e 

menos custosa uma hospedagem na Web. 

Tratando do SHD conseguimos uma hospedagem de gratuita oferecida 

pela Hostinger através do site https://www.hostinger.com/. Depois de realizar o 

cadastro e escolher o nome do site (http://www.shd.esy.es/), tivemos algumas 

dificuldades em subir os arquivos do programa para o servidor. Depois de resolvido 

esta pendência, foi preciso ajustar o site para o padrão exigido no servidor o que 

causou muitos erros na execução do site, mas logo foi resolvido. 

Para programar o site e fazer com que algumas funcionalidades 

especificas funcionassem foi preciso um grande esforço através de pesquisas e 

testes até obter o resultado esperado. Em alguns momentos foram necessárias 

várias tentativas, que serviram como experiências enriquecedoras, dando-nos a 

noção de funcionamento de um software na prática.     

https://www.hostinger.com/
http://www.shd.esy.es/
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

6.1 CONCLUSÃO 

 

O paciente portador de hemofilia precisa de informações rápidas e 

precisas para não agravar o seu quadro clínico ou até mesmo vir a um possível 

óbito. A utilização do SHD em substituição aos sistemas manuscritos utilizados pelo 

médico tem como objetivo o melhor gerenciamento das consultas médicas, 

padronizando e facilitando o controle das atividades clínicas e hospitalares. Além 

disso, permite uma maior celeridade aos procedimentos realizados diariamente, 

assim como maior segurança e armazenamento das informações produzidas. 

Também resolve possíveis problemas ou dificuldades tais como a visualização em 

tempo real do status das consultas, manutenção do histórico de cada paciente, 

geração dos relatórios de consultas, evitando conflitos entre uma consulta nova e um 

retorno. 

A reunião dos dados de um mesmo paciente hemofílico encontra-se 

decentralizada por não existirem muitos softwares voltados para esta enfermidade. 

Isso dificulta o tratamento devido a falta de integração entre as diversas 

especialidades medicas que tratam destes doentes.  

O problema da integração é uma realidade no contexto hospitalar. 

Concentrar as informações em um único repositório facilita o acesso e diminui o 

surgimento de informação inconsistentes. Com o SHD todas as informações, sejam 

elas: clínicas, cadastro e evolução são reunidas e disponibilizadas para médicos e 

pacientes a qualquer momento, exigindo apenas acesso à Internet e dispositivos 

como navegadores Web, login e senha do sistema.  

Durante o desenvolvimento do sistema foram constatadas algumas 

dificuldades. Entre elas pode-se citar a organização do Layout, em razão da 

necessidade de ser de fácil utilização e maneabilidade pelos usuários. Também, na 



 

95 

 

implementação do prontuário eletrônico devido aos inúmeros relacionamentos entre 

as informações, tais como procedimentos e medicamentos. 

Contudo, o SHD atende às necessidades da clínica médica, ao menos 

em um primeiro momento, e corresponde satisfatoriamente aos objetivos do 

presente trabalho. 

 

6.2 TRABALHOS FUTUROS 

 

O SHD tem potencial, sendo que para sua implantação ainda são 

necessários alguns ajustes em validações que não foram contempladas pelas 

modificações realizadas. As validações de dados como CPF, CRM, login e senha 

não possuem tratamentos de unicidade da informação. 

O sistema poderá importar e exportar dados de programas externos como 

o HEMOVIDA, podendo ainda servir de base para pesquisas de estudo da 

enfermidade. 

A implementação de auditoria onde possibilita auditar os dados 

introduzidos por diversas unidades de saúde, promovendo mecanismo de 

identificação de registros duplicados. 

Em sua próxima versão, o sistema ganha mais um usuário denominado 

de secretária que ficará responsável pelo agendamento de consulta, triagem de 

exames e médicos especialistas, disponibilizando mais versatilidade ao SHD. 

O projeto poderá trabalhar em conjunto com software de outras doenças 

ajudando o sistema clínico hospitalar no tratamento dos pacientes.   

Esperamos transformar esta dissertação em um artigo cientifico a ser 

publicado.  
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