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RESUMO 

O departamento de Tratamento Fora de Domicílio (TFD) atende os pacientes resi-
dentes em Nova Friburgo que necessitam realizar um tratamento médico fora de seu 
domicílio. Esse departamento é o responsável por agendar o tratamento médico so-
licitado, bem como o transporte necessário para a locomoção do paciente e ainda 
por reembolsar algumas despesas referentes ao tratamento médico. Atualmente, o 
controle dessas solicitações é realizado com o auxílio de planilhas eletrônicas. O ob-
jetivo desse trabalho foi desenvolver um sistema de gestão de atendimento para o 
Programa de Tratamento Fora de Domicílio do município de Nova Friburgo a fim de 
promover a informatização dos processos oferecidos atualmente por este programa. 
O sistema foi desenvolvido utilizando o Java Enterprise Edition (EE) para o desen-
volvimento das páginas web; para o banco de dados relacional foi utilizado o servi-
dor MySQL; o Hibernate foi utilizado como ferramenta de mapeamento objeto rela-
cional para facilitar o acesso ao banco de dados; o Gson foi usado para serializar um 
objeto em Java para JSON; e o AJAX para a realização de chamadas assíncronas e 
síncronas entre as diversas páginas do sistema.   

Palavras-chaves: Tratamento Fora de Domicílio, Java EE e desenvolvimento 

para web. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Tratamento Fora de Domicílio (TFD) são benefícios e/ou serviços assis-

tenciais concedidos aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) ou conveniados 

que necessitam realizar tratamentos ou procedimentos médicos fora do município de 

residência. O TFD foi instituído pela Portaria SAS nº 55 de 24/02/1999 (BRASIL, 

1999) visando garantir o amparo do paciente que tem que se deslocar para um mu-

nicípio que ofereça o tratamento médico indicado (município de referência).   

De acordo com essa portaria, o Ministério da Saúde estabelece que um 

paciente só pode ser referenciado para outro município quando se esgotarem todas 

as possibilidades de tratamento no município de origem. Além disso, o TFD é desti-

nado exclusivamente aos pacientes que foram atendidos no ambulatório do SUS ou 

conveniados. Portanto, os pacientes oriundos da rede privada não são contempla-

dos pelo TFD. Esses dois critérios são considerados os requisitos primordiais para 

adesão de um paciente ao TFD. 

No estado do Rio de Janeiro, o TFD é regulamentado pela Resolução da 

Secretaria de Estado de Saúde (SES) nº 171 de 28/11/2011 (RIO DE JANEIRO, 

2011). Conforme as diretrizes dessa portaria, os municípios do estado do Rio de Ja-

neiro são responsáveis pela regulação e o agendamento do tratamento médico do 

paciente em outro município; por fornecer meios de transporte para a locomoção in-

termunicipal dos pacientes; e ainda, pelo ressarcimento de despesas referentes ao 

transporte (aéreo, fluvial e terrestre) de ida e volta, à alimentação e a hospedagem 

do paciente e acompanhante, em casos estabelecidos pela resolução ou por avalia-

ção médica.  

 As ações assistenciais do TFD no município de Nova Friburgo são oferta-

das e controladas pelo departamento de Tratamento Fora de Domicílio subordinado 

à Secretaria Municipal de Saúde do município. Atualmente, esse departamento não 

possui uma resolução municipal própria para regulamentar o TFD, desta maneira, 

segue as determinações da resolução estadual e a portaria do Ministério da Saúde.  
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Para solicitar um determinado tratamento médico fora de domicílio em No-

va Friburgo, um médico ambulatorial do SUS deve preencher um formulário chama-

do de Laudo de Tratamento Fora de Domicílio (Anexo A e B), que por sua vez é en-

caminhado ao departamento de TFD do município de residência do paciente. Então, 

o paciente deve comparecer ao referido departamento, portando esse laudo e a fo-

tocópia de alguns documentos pessoais (registro geral de identificação, CPF, com-

provante de residência e do Cartão Nacional de Saúde (CNS)) e dos exames já rea-

lizados para ser cadastrado no TFD e, por consequência, ter direito aos benefícios e 

serviços amparados por lei.  

A solicitação de tratamento é avaliada por médicos auditores do departa-

mento de TFD. Se considerada procedente a solicitação, o cadastro no TFD é de 

fato concretizado. Após o cadastramento, o departamento de TFD requere e acom-

panha o agendamento do tratamento médico de um paciente em diversos sistemas 

estaduais e federais disponíveis como o Sistema Estadual de Regulação (SER) e o 

Sistema Nacional de Regulação (SISREG). Alguns agendamentos podem também 

ser realizados por contato telefônico ou correio eletrônico. 

Quando o agendamento for realizado, o departamento TFD comunica o 

paciente e entrega o comprovante de marcação. Então, o paciente pode requerer o 

transporte e/ou reembolso das despesas inerentes ao tratamento agendado. É im-

portante ressaltar que para cada tratamento médico encaminhado para a realização 

fora do município de domicílio, o paciente deve ser cadastrado no TFD e receber 

uma numeração de identificação referente àquela solicitação.  

A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo disponibiliza o trans-

porte diário em vans para pacientes do TFD que realizam tratamentos médicos em 

unidades de saúde localizadas no município do Rio de Janeiro. O agendamento dos 

pacientes para o transporte em vans, bem como o número máximo de pacientes que 

podem ser transportados por dia são controlados pelo departamento de TFD. Para 

as demais localidades de destino, o TFD somente reembolsa as despesas de trans-

porte rodoviário mediante comprovante de passagens e a declaração de compare-

cimento à unidade de saúde. 

Para solicitar o reembolso de despesas com alimentação e hospedagem, 

o paciente precisa apresentar as notas fiscais com a descrição da despesa e tam-
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bém a declaração de comparecimento à unidade de saúde. Após a solicitação do 

reembolso, todos os comprovantes de despesas são analisados pelo departamento 

de TFD. Caso a documentação esteja correta, um processo será aberto para o pa-

gamento das despesas referentes aquele tratamento. Em caso de inconformidade, 

os documentos são devolvidos ao paciente acompanhado da justificativa de nega-

ção.  

Diante disso, este trabalho tem como objetivo desenvolver um sistema de 

gestão de atendimento a fim de gerenciar os serviços e benefícios ofertados pelo 

programa de Tratamento Fora de Domicílio, bem como armazenar, tratar e fornecer 

informações que apoiam os processos de trabalho desenvolvidos pelo departamento 

de Tratamento Fora de Domicílio. Além disso, esse sistema possibilitará o acompa-

nhamento das solicitações de tratamento médico para um determinado paciente, 

possibilitando a visualização de um histórico de agendamentos realizados. 

O sistema desenvolvido possibilitará o levantamento das solicitações de 

tratamento médico que ainda estão aguardando um agendamento. Neste caso, os 

atendentes do departamento de TFD poderão centralizar os seus esforços em prol 

dos pacientes que ainda estão aguardando um agendamento para iniciar o seu tra-

tamento médico. Atualmente, o departamento de TFD encontra dificuldades para lo-

calizar as solicitações de tratamento médico que ainda não foram atendidas, já que 

não é possível emitir um relatório com a relação destas.  

O fator motivacional para o desenvolvimento desse sistema foi melhorar a 

qualidade dos serviços prestados aos pacientes que dependem do SUS para ter a-

cesso ao tratamento médico de que necessitam. Atualmente, os pacientes que pro-

curam o departamento de TFD não recebem informações imediatas sobre uma soli-

citação de tratamento médico em andamento. Normalmente, os pacientes tem que 

retornar mais de uma vez para obter uma informação sobre o andamento de uma 

solicitação de tratamento médico.  

Quando ocorre um problema com a planilha eletrônica utilizada pelo o de-

partamento de TFD, há uma paralisação do atendimento aos pacientes até que o 

departamento de informática solucione o problema ocorrido. Além disso, o sistema 

desenvolvido fornecerá ao gestor municipal uma série de informações sobre o de-

partamento de TFD, possibilitando que investimentos sejam direcionados para áreas 

críticas como o transporte e o reembolso.  
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Este trabalho está organizado da seguinte forma: no Capítulo 2 será apre-

sentado a descrição da rotina do departamento de Tratamento Fora de Domicílio e 

de alguns conceitos que serão aplicados ao desenvolvimento do software, bem co-

mo a definição detalhada do paradigma de desenvolvimento que será utilizado; no 

Capítulo 3 será demonstrado as tecnologias que serão usadas no desenvolvimento 

do sistema e as etapas do processo de desenvolvimento do software segundo o pa-

radigma escolhido. E por fim, será apresentada a conclusão do trabalho desenvolvi-

do e os trabalhos futuros. 
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2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

Neste Capítulo será apresentada uma visão geral sobre a rotina do depar-

tamento de Tratamento Fora de Domicílio, bem como as principais dificuldades en-

frentadas para controlar os serviços e benefícios oferecidos por este departamento. 

Além disso, será exposto o objetivo geral desse projeto e alguns aspectos que irão 

nortear o desenvolvimento do software SISTFD. O paradigma escolhido para o de-

senvolvimento do software será descrito especificando as suas etapas e característi-

cas. Por fim, o funcionamento do sistema será explicado a fim de solucionar o pro-

blema apresentado.  

 Atualmente, o único controle informatizado existente no departamento de 

Tratamento Fora de Domicílio de Nova Friburgo é realizado por intermédio de uma 

planilha eletrônica com apenas algumas informações referentes ao cadastro do pa-

ciente para um tratamento médico específico. Uma planilha eletrônica armazena as 

solicitações de tratamentos médicos realizados em um determinado ano. Portanto, 

para localizar os dados pertencentes a uma solicitação é necessário fazer uma pes-

quisa em várias planilhas diferentes. 

Os campos dessa planilha são, muitas vezes, preenchidos incorretamente 

pelos funcionários ou deixados em branco. Além disso, um paciente pode ser cadas-

trado mais de uma vez para realizar um mesmo tratamento médico gerando redun-

dâncias de informações. Também não é possível manter um histórico de solicitações 

porque alguns arquivos dos de dados foram corrompidos.  

O controle dos agendamentos dos pacientes para o transporte em vans, 

as solicitações de reembolso e o registro dos tratamentos médicos agendados para 

um paciente são realizados por meio de anotações em cadernos. Muitas vezes, o 

agendamento de pacientes para o transporte em van, extrapola a capacidade diária 

permitida devido à ausência de controle, ocasionando problemas ao departamento 

de transporte do município que tem que providenciar um veículo extra para atender 

a demanda. 

 Para consultar qualquer informação é necessário examinar folha por fo-

lha, as anotações de inúmeros cadernos. Sendo assim, um funcionário pode demo-

rar horas ou até dias para encontrar as informações solicitadas, prejudicando o fun-
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cionamento do departamento. Por fim, a geração de relatórios estratégicos que auxi-

liam a tomada de decisão pelo gestor municipal é feita manualmente e as informa-

ções são levantadas e consolidadas a partir de diferentes arquivos digitais e físicos. 

Muitos relatórios só podem ser gerados uma vez ao ano devido ao trabalho exigido 

para consolidar as informações. 

Diante do cenário exposto, esse projeto tem como objetivo o desenvolvi-

mento de um software para a gestão de atendimento para o Programa de Tratamen-

to Fora de Domicílio com o intuito de gerenciar os benefícios e os serviços ofertados 

por esse programa do Ministério da Saúde. Esse software será denominado de Sis-

tema de Tratamento Fora de Domicílio (SISTFD) possibilitará o efetivo controle do 

cadastro de pacientes no TFD e as suas respectivas solicitações de tratamentos 

médicos; guardar as informações relativas aos agendamentos feitos para um deter-

minado tratamento médico de um paciente; gerenciar o agendamento de pacientes 

para o transporte em vans e a geração de relatórios pertinentes à gestão municipal. 

É importante ressaltar que os problemas de gerenciamento do Programa 

de TFD que ocorrem no município de Nova Friburgo são enfrentados também por 

municípios próximos como Cantagalo, Bom Jardim, Cordeiro e Carmo. Assim como 

o município de Nova Friburgo, esses municípios não utilizam nenhum sistema infor-

matizado para gerenciar os serviços do Programa de TFD.  

O software será desenvolvido utilizando o paradigma de Orientação a Ob-

jetos (OO) que possibilita a reutilização e o encapsulamento da lógica da aplicação. 

Segundo Bezerra (2007), esse paradigma compara um sistema de software como 

um ser vivo, onde cada célula se comporta como uma unidade autônoma, sendo que 

essas unidades interagem entre si através do envio de mensagens. Assim, qualquer 

coisa é um objeto e cada objeto pertence a uma classe. Portanto, um objeto repre-

senta uma coisa do mundo real com características peculiares e que realiza tarefas 

específicas. Um sistema de software se estabelece através da cooperação entre os 

objetos. 
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2.1 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO 

Nesta seção será abordado o processo de desenvolvimento para a cons-

trução do software SISTFD que guiará passo a passo o desenvolvedor a partir da 

definição de um roteiro. Um processo de desenvolvimento é composto por uma série 

de passos previsíveis que devem ser percorridos a fim de alcançar um resultado de 

qualidade. Trata-se de um roteiro para o desenvolvimento do software, definindo as 

tarefas que são necessárias para a construção de uma aplicação (PRESSMAN, 

2002). 

O software SISTFD será desenvolvido utilizando o modelo espiral como 

estratégia de desenvolvimento da aplicação. Originalmente proposto por Boehm 

(1988), o modelo espiral combina aspectos do modelo de prototipagem e do modelo 

sequencial linear, possibilitando o desenvolvimento do software através de iterações. 

Segundo Pressman (2002), a cada iteração desse modelo, uma versão incremental 

do software será implementada de forma cada vez mais sofisticada. Portanto, o mo-

delo espiral permite que o software evolua à medida que o processo de desenvolvi-

mento avance. 

O modelo espiral pode ser dividido em seis regiões de tarefas: Comunica-

ção com o cliente, Planejamento, Análise de risco, Engenharia, Construção e entre-

ga e Avaliação pelo cliente. Cada região possui um conjunto de tarefas, o qual é a-

daptado às características do projeto a ser desenvolvido. Em projetos pequenos, a 

quantidade de tarefas será menor do que em projetos maiores e mais complexos. 

No desenvolvimento do software, percorrem-se as regiões de tarefa do modelo espi-

ral no sentido horário e a partir do centro. Cada passagem pelo circuito em torno es-

piral resultará em um incremento no desenvolvimento do software (PRESSMAN, 

2002). A Figura 1 ilustra as seis regiões de tarefas definidas em um modelo espiral. 
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Na região de Comunicação com o cliente ocorre o contato com o cliente a 

fim de identificar aspectos do software; na região de Planejamento se estabelece os 

fatores inerentes ao projeto, como a definição dos recursos e prazos; na região de 

Análise de risco, os riscos são avaliados, bem como é estabelecido formas de miti-

gá-los; na região de Engenharia são construídas representações da aplicação; na 

região de Construção e liberação estão as tarefas realizadas para a construção do 

software, contemplando as fases de testes e instalação e o suporte ao usuário. Por 

fim, na região de Avaliação do Cliente se o obtém o feedback do cliente em relação 

as representações e os incrementos do software obtidos com o modelo espiral 

(PRESSMAN, 2002). 

O número de iterações que serão necessárias para a construção do soft-

ware pode ser reajustado de acordo com as informações obtidas na fase de Avalia-

ção pelo cliente. O plano do projeto também pode sofrer alterações na região de 

Planejamento, sendo assim, esse processo de desenvolvimento permite a acomo-

dação de mudanças mesmo que as atividades de construção do software estejam 

em andamento. Á medida que processo de desenvolvimento avança, o cliente com-

Figura 1: Regiões do modelo espiral. 

Fonte: PRESSMAN, 2002, p.35. 
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preende melhor como interagir na construção do software e assim, as mudanças fi-

cam mais propícias.  

O eixo de pontos de entrada do projeto exibido na Figura 1 representa o 

ponto de entrada para diferentes tipos de projeto. Desse modo, pode-se perceber 

que o modelo espiral acompanha o software durante diferentes etapas que irão des-

de o desenvolvimento conceitual até a manutenção. Cada cubo posicionado ao lon-

go do eixo de entrada mostra a entrada para diversos tipos de projeto com finalida-

des bem definidas (PRESSMAN, 2002). Por exemplo, o desenvolvimento conceitual 

do software iniciará no cubo mais perto do centro e prossegue para o próximo cubo 

(Projeto de desenvolvimento de novos produtos), para que o produto se torne con-

creto.     

Neste projeto, o modelo espiral foi escolhido como paradigma de desen-

volvimento do software porque possibilita a construção do software de maneira inte-

rativa e sistemática, proporcionando o entendimento dos riscos envolvidos e ainda, 

possibilitando um ambiente mais controlável de desenvolvimento. Em qualquer está-

gio de desenvolvimento, a abordagem de prototipagem pode ser aplicada para a re-

dução dos riscos envolvidos (PRESSMAN, 2002). Além disso, o modelo espiral é 

adequado ao desenvolvimento de sistemas orientados a objeto, como será o caso 

desse projeto. 

2.2 ESPECIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

Nesta seção será explicado o funcionamento do sistema SISTFD que irá 

apoiar a rotina do departamento de Tratamento Fora de Domicílio de forma a solu-

cionar os problemas apresentados. Para isso, as principais atividades do departa-

mento de TFD serão gerenciadas pelo software SISTFD possibilitando o efetivo con-

trole e que as regras de negócio sejam respeitadas. O SISTFD será um software pa-

ra a gestão de atendimentos aos pacientes do SUS cadastrados no Programa de 

Tratamento Fora de Domicílio no município de Nova Friburgo. O software visa ge-

renciar os benefícios e os serviços assistenciais concedidos aos pacientes que ne-

cessitam realizar um tratamento médico fora do município de residência. 
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 O SISTFD possuirá um sistema de autenticação por usuários com dois 

níveis de acesso. O primeiro nível de acesso do software permitirá que o atendente 

do departamento do TFD realize as seguintes operações: cadastre um paciente no 

TFD; cadastre uma solicitação de tratamento médico para um determinado paciente; 

agende os pacientes para o transporte em van; registre os agendamentos de trata-

mentos realizados para um paciente; solicite o pagamento de reembolso de despe-

sas e gere relatórios operacionais. 

O segundo nível de acesso possibilitará que o administrador do departa-

mento de TFD configure os parâmetros necessários para que as operações realiza-

das pelos atendentes ocorram conforme as regras do departamento. Por exemplo, o 

administrador poderá informar a quantidade máxima diária de pacientes que pode-

rão ser agendados para o transporte em van. Quando essa capacidade de pacientes 

agendados for alcançada, o SISTFD não permitirá que nenhum paciente seja agen-

dado naquele dia. 

Além disso, o administrador poderá ainda cadastrar um novo atendente e 

gerar relatórios estratégicos. Uma solicitação de tratamento receberá um status, ca-

racterizando o andamento dessa solicitação. Quando uma solicitação de tratamento 

médico for inserida, essa receberá o status de aguardando agendamento; se um a-

gendamento de tratamento for cadastrado no SISTFD, o status da solicitação será 

alterado para agendado e por fim, uma solicitação pode ser negada pelo atendente 

mediante uma justificativa. Caso todos os agendamentos sejam excluídos, a solicita-

ção tratamentos médico retornará para o status de aguardando agendamento. 

O status de uma solicitação possibilitará que o atendente obtenha a infor-

mação de quantos e quais pacientes estão aguardando o agendamento de um tipo 

de especialidade de tratamento. Por exemplo, a quantidade e a relação de pacientes 

que aguardam o agendamento para tratamentos oncológicos poderão ser obtidas 

através do status de solicitação.  
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3 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA 

Neste Capítulo serão apresentadas as tecnologias que serão utilizadas no 

desenvolvimento do software. O SISTFD será uma aplicação web e será desenvol-

vida utilizando a plataforma Java Enterprise Edition (EE) versão 7. Essa plataforma 

estende o uso da linguagem Java (Micro Edition e Standard Edition) e permite a cri-

ação de páginas web dinâmicas. Além disso, a plataforma Java EE dispõe de inúme-

ros frameworks e Application Programming Interface (API) que apoiam o desenvol-

vimento de uma aplicação web. Em suma, o Java EE é conhecido popularmente, por 

Java Web e possibilita a criação de aplicações que são executadas no lado do ser-

vidor utilizando a linguagem de programação Java (JAVA EE, 2016).  

O Java Server Pages (JSP) são páginas dinâmicas que possibilitam a in-

serção de código Java e HTML. Em um servidor web, o código Java de uma página 

JSP é processado e retornado ao cliente como uma página HTML (estática). Essa 

página é visualizada pelo cliente através de um navegador (DEITEL, 2002).  O JSP 

é uma tecnologia para desenvolvimento de aplicações web presente na plataforma 

de desenvolvimento Java EE. Essa tecnologia permitirá a construção de páginas di-

nâmicas para o software SISTFD. 

O padrão de software Model-View-Controller (MVC) será usado no desen-

volvimento do SISTFD possibilitando a separação do código em camada o que facili-

ta a manutenção do software, bem como a implementação de novas funcionalidades 

e a reutilização. Segundo Gamma (2000), o padrão MVC é composto por três cama-

das: Modelo, Visão e o Controle. Cada camada agrupa classes que apresentam fun-

cionalidades peculiares. O Modelo representa a lógica da aplicação, a Visão corres-

ponde às interfaces gráficas que interagem com o usuário e o Controle é uma ca-

mada intermediária entre as camadas de Visão e a Modelo, a qual controla o fluxo 

de informação entre essas duas camadas. 

Antes do padrão MVC, os projetos de interface com usuário agrupavam 

esses três tipos de objetos em um único módulo impossibilitando a flexibilidade da 

aplicação. Esse módulo único possui muitas linhas de código o que dificulta o enten-

dimento, a manutenção e a reutilização do código. O padrão MVC proporcionou a 

independência entre a lógica de negócio (Modelo) e a interface com o usuário (Vi-
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são) (GAMMA, 2000). A Figura 2 mostra as camadas do modelo MVC e as suas in-

terações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com Krasner e Pope (1988), quando ocorrer alguma alteração 

na camada de Modelo, esta se comunica com as camadas de Visão e Controle para 

que as alterações sejam propagadas para essas duas últimas camadas. O Controle 

pode alterar a camada do Modelo e enviar mensagens para a camada de Visão exi-

bir de forma atualizada os dados ao usuário. Finalmente, a camada de Visão pode 

gerar uma representação atualizada para o usuário através de informações obtidas 

pela camada de Modelo.  

O estado de um Modelo será refletido na aparência de uma Visão. Quando 

uma modificação ocorrer no Modelo, a Visão será devidamente comunicada para 

que a mesma se atualize. Isso possibilita a existência de diferentes visões para um 

mesmo modelo. O padrão de projeto MVC permite a separação de objetos de forma 

que as mudanças ocorridas afetem um número determinado de objetos, entretanto, 

esses não precisam conhecer detalhes de implementação de outros objetos (GAM-

MA, 2002).  

O MySQL (versão 5.5.8)  é um sistema gerenciador de banco de dados re-

lacional de código aberto e que oferece diversos recursos para construir e gerenciar 

um banco de dados de alto desempenho e escalabilidade. Através da Structured 

Query Language (SQL) é possível definir um banco de dados com as suas respecti-

vas tabelas e elementos associados e ainda manipular os registros armazenados em 

um banco de dados. Além disso, o MySQL oferece o processamento de transações 

Figura 2: Camadas do modelo MVC e as suas interações. 

  Fonte: Elaborado pelo autor   
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e o serviço de recuperação de falhas (MYSQL, 2016). Esse projeto utilizará o MyS-

QL como servidor para banco de dados relacional.  

O Hibernate (versão 5.5.3) é um framework de mapeamento obje-

to/relacional em Java que possibilita a simplificação das classes pertencentes à ca-

mada Data Access Object (DAO), já que essa ferramenta funciona como um intér-

prete entre as classes da aplicação e o banco de dados relacional (HIBERNATE, 

2016). Portanto, o Hibernate permite que o programador empregue mais tempo de-

senvolvendo a lógica da aplicação. Além disso, essa ferramenta reduz os códigos 

necessários para realizar operações no banco de dados, simplificando assim, a ca-

mada DAO do modelo MVC.  

Dessa forma, essa ferramenta será utilizada nesse projeto com o intuito de 

facilitar o mapeamento de um objeto para um modelo tabular manipulado em um 

banco de dados. Através de algumas configurações na aplicação, esse framework 

irá gerenciar a persistência de dados e assim, a responsabilidade de administrar o 

acesso ao banco de dados será entregue ao Hibernate.  Segundo especificações da 

própria ferramenta, o objetivo do Hibernate é reduzir as tarefas o desenvolvedor pa-

ra a persistência de dados em 95% (HIBERNATE, 2016). A Figura 3 exibe a arquite-

tura do funcionamento de um sistema utilizando as tecnologias descritas. 

 

Figura 3: A arquitetura de funcionamento das tecnologias do SISTFD.  
Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

O Asynchronous Javascript and XML, conhecido como AJAX (PATEL, 

2014), é uma tecnologia que possibilita o maior dinamismo e interatividade entre as 

páginas de um sistema e o usuário. O Ajax utiliza as tecnologias no lado do cliente 

(Javascript e Extensible Markup Language (XML)) para uma camada intermediária 

entre o servidor e o browser, o que permite obter uma resposta de uma solicitação 

em menor tempo. Com o AJAX é possível realizar chamadas assíncronas e síncro-

nas ao servidor de acordo com a necessidade do programador. 
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O funcionamento da arquitetura das tecnologias ocorre da seguinte manei-

ra: o cliente faz uma solicitação ao servidor por meio de uma página em JSP. O A-

JAX se comunica com o servidor através de chamadas assíncronas ou síncronas, 

essas chamadas por sua vez acionam uma classe controladora específica para a-

tender a solicitação. A controladora é conhecedora de toda a tecnologia utilizada no 

sistema e é responsável por instanciar todas as classes e invocar os serviços neces-

sários para atender a solicitação. 

 A camada de serviço é responsável por chamar os métodos que realizam 

acessos ao banco de dados e por realizar o serviço solicitado. O Hibernate funciona 

como um intermediador entre as classes do sistema e o banco de dados, realizando 

assim, o mapeamento objeto relacional. Os métodos de acesso ao banco de dados 

foram flexibilizados através da utilização do Hibernate com a abstração fornecida pe-

lo uso de coleções. Ao final de solicitação, uma resposta é capturada pelo AJAX e 

exibida ao usuário, sinalizando o sucesso ou não da solicitação.  

As iterações do modelo espiral necessárias para o desenvolvimento do 

software estão ilustradas na Figura 4. Em cada iteração do modelo espiral, um re-

quisito do sistema será implementado de forma a gerar um protótipo cada vez mais 

sofisticado. E cada protótipo será testado e avaliado pelo cliente. E a partir dessa 

avaliação, o plano do projeto poderá sofrer alterações mediante as necessidades 

identificadas pelo cliente. Na primeira iteração do modelo espiral será implementado 

um sistema de login que permite o acesso à aplicação segundo dois níveis: o admi-

nistrador e atendente. Em cada nível de acesso, o sistema deverá oferecer um con-

junto de funcionalidades diferentes. 
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Na segunda iteração, os requisitos de manter paciente, unidade de saúde 

e tratamento médico serão implementados permitindo que esses registros possam 

ser cadastrados, consultados e alterados no banco de dados. Na terceira iteração, o 

requisito do sistema que permite o cadastro, a consulta e a alteração de um reem-

bolso e de registros médicos será elaborado. Na quarta iteração, o requisito de a-

gendamento de transporte será desenvolvido permitindo registrar as viagens neces-

sárias de cada paciente e o efetivo controle desse serviço. O número de vagas dis-

poníveis para o transporte será informado pelo administrador do SISTFD possibili-

tando assim, que o número de vagas não seja excedido.  

Na quinta iteração, será implementado o registro de tratamentos médicos 

agendados para um paciente. Como o agendamento de um tratamento médico pode 

ser realizado por telefone, e-mail ou ainda por outros sistemas é necessário que o 

sistema centralize essas informações através do registro dos agendamentos no 

Figura 4: Iterações do modelo espiral.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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banco de dados. Na sexta iteração, será desenvolvido o requisito que permite listar e 

excluir os agendamentos realizados para um determinado tratamento médico.  Na 

sétima iteração, os requisitos de sistema para manter servidor público e parâmetros 

de configuração serão implementados. Na oitava iteração, o requisito do sistema 

que permite a geração de relatórios será elaborado.  
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4 MODELAGEM DO SISTEMA 

Neste Capítulo será apresentada a modelagem do sistema em diferentes 

perspectivas. Segundo Bezerra (2007), um modelo pode ser visto como a represen-

tação idealizada de um sistema a ser construído, o que possibilita o gerenciamento 

de projetos complexos e facilita a compreensão entre as pessoas envolvidas. A mo-

delagem permite que os desenvolvedores analisem um sistema de diferentes ângu-

los. 

4.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

O Diagrama de Casos de Uso é um diagrama da UML, que modela as 

funcionalidades e comportamentos do sistema. Ele é responsável por identificar as 

interações de atores externos ao sistema e os casos de uso em que cada um atua. 

O Diagrama de Casos de Uso é utilizado durante a fase de engenharia de requisitos 

de um sistema (BEZERRA, 2006). O Diagrama de Casos de Uso do SISTFD pode 

ser visto na Figura 5. 

 Um Diagrama de Casos de Uso pode conter inclusões e extensões. Uma 

inclusão ocorre quando um caso de uso necessita executar, obrigatoriamente, uma 

ou mais rotinas para que a execução deste ocorra com sucesso. As inclusões são 

identificadas através da notação <<include>>. Uma extensão ocorre quando um ca-

so de uso contém um comportamento adicional que pode ser ou não disparado pelo 

ator. As extensões são identificadas através da notação <<extend>> No Diagrama 

de Casos de Uso do SISTFD existe apenas inclusões, por exemplo, os casos de uso 

Alterar Paciente e Solicitar Tratamento Médico necessitam executar, obrigatoriamen-

te, a rotina do caso de uso Consultar Paciente.  

O SISTFD possui dois atores: o administrador e o atendente. O adminis-

trador é o responsável por inserir parâmetros de configuração, cadastrar novos ope-

radores e administradores no sistema e ainda por gerar relatórios gerenciais que a-

poiaram a tomada de decisão. As principais responsabilidades do atendente no sis-
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tema são: cadastrar um paciente no Programa de TFD; realizar solicitações de tra-

tamento médico e reembolso para um determinado paciente já cadastrado no siste-

ma; agendar o transporte de um paciente em van; gerar relatórios operacionais que 

auxiliaram o processo de trabalho e cadastrar agendamentos realizados para um de-

terminado tratamento médico. 

 

 

 
                             Figura 5: O diagrama de casos de uso do SISTFD. 
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4.2 DESCRIÇÃO DE CASOS DE USO 

A Descrição de Casos de Uso é um documento em formato de texto onde 

os casos de uso previamente mapeados são documentados passo a passo. O caso 

descreve o que o sistema deverá fazer. Os principais campos a serem descritos em 

caso de uso são: a identificação do ator que inicia o caso de uso; as pré-condições; 

os fluxos normal, alternativo e de exceção; pós-condições; e regras de negócios 

(BEZERRA, 2006). 

4.2.1 Cadastrar Paciente 

Caso de Uso 1 (CDU1) Cadastrar Paciente 
Descrição Permite o cadastro de um paciente no sistema. 
Atores Atendente 
Inclusões Não há. 
Extensões Não há. 
Pré-Condições (PRE) Não há. 
Fluxo Disparador (FD) Passo Ator Sistema 

1 Acessa o menu "Paciente" e escolhe a opção 

"Cadastrar". 

 

Fluxo Principal (FP)  

Passo Ator Sistema 
1  Exibe a tela de cadastro de paciente. 
2 Informa o nome, sexo, data de nascimento, CNS, 

CPF, nome da mãe, nome do pai, endereço, 
número, bairro, complemento e CEP e telefones  

para contato. 

 

3 Acessa a opção “Salvar”.  

4  Realiza a validação dos dados: [RN1][RN2][RN3] 

[RN4] [RN5]. 
5  Recupera a data atual para o cadastro do paciente. 
6  Salva os dados do paciente no banco de dados. 
7  Exibe a mensagem: "Cadastrado com sucesso!". 
8  Termina o caso de uso. 

Pós-condições do FP Código Descrição/Referência 
1 Paciente cadastrado. 

Fluxo Alternativo 1 

(FA1) – "Cancelar" 

Ao passo 3 do FP 
Passo Ator Sistema 
1 Acessa a opção "Cancelar".  

2  Exibe a tela inicial do sistema. 
3  Termina a execução do caso de uso. 

Regras de Negócio (RN) Código Descrição 
1 Todos os campos são obrigatórios, exceto o campo complemento e  CPF. 
2 Os campos CNS, CPF, Data de Nascimento e CEP deve conter somente números. 
3 O campo data de nascimento deve conter uma data válida. 
4 O campo nome, nome da mãe e do pai devem ter no mínimo 5 caracteres e no máximo 30 caracteres. 
5 Um paciente não poderá ser cadastrado mais do que uma vez.  

Observações Todos os pacientes cadastrados residem, obrigatoriamente, no município de Nova Friburgo/RJ. Logo essa 

informação não precisa ser armazenada no banco de dados. 
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4.2.2 Consultar Paciente 

Caso de Uso 2 (CDU2) Consultar Paciente 
Descrição Exibe um ou mais registros de pacientes. 
Atores Atendente. 
Inclusões Não há. 
Extensões [CDU3] [CDU4] 
Pré-Condições (PRE) Não há. 
Fluxo Disparador (FD) Passo Ator Sistema 

1 Acessa o menu "Paciente" e escolhe a opção 

"Consultar". 

 

Fluxo Principal (FP)  

Passo Ator Sistema 
1  Exibe a tela consulta de paciente. 
2 Informa o CPF ou nome do paciente.  

3 Acessa a opção "Buscar”.  

4  Busca um paciente com o CPF igual ao informado 
pelo atendente ou todos os pacientes que 

contenham pelo menos parte do nome informado. 
5  Exibe um ou mais registros de paciente na tela. 
6  Termina a execução do caso de uso. 

Pós-condições do FP Código Descrição/Referência 
1 Não há. 

Fluxo Alternativo 1 

(FA1) – "Alterar" 

Ao passo 7 do FP 
Passo Ator Sistema 
1 Acessa a opção "Alterar".  

2  Executa o [CDU3]. 
Fluxo Alternativo 2 

(FA2) – "Solicitar 

Tratamento Médico" 

Ao passo 7 do FP 
Passo Ator Sistema 
1 Acessa a opção "Solicitar Tratamento Médico".  

2  Executa o [CDU4]. 
Regras de Negócio (RN) Código Descrição 
  Nenhuma. 
Observações Nenhuma.  
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4.2.3 Alterar Paciente 

Caso de Uso 3 (CDU3) Alterar Paciente 
Descrição Permite a alteração de um registro paciente. 
Atores Atendente. 
Inclusões [CDU2]  
Extensões Não há. 
Pré-Condições (PRE) [CDU2-FP-POS1]  
Fluxo Disparador (FD) Passo Ator Sistema 

1 Acessa o menu  "Paciente" e escolhe a opção 

"Consultar".  

 

Fluxo Principal (FP)  

Passo Ator Sistema 
1  Executa o [CDU2]. 
2 Escolhe a opção “Alterar” de um determinado 

registro de paciente 

 

3  Exibe a tela de alteração de paciente. 
4 Altera uma ou mais informações referente ao 

paciente selecionado (nome, sexo, data de 
nascimento, CNS, CPF, nome da mãe, nome do pai, 

endereço, número, bairro, complemento e CEP, 

telefones). 

 

5 Acessa a opção “Alterar”.  

6  Realiza a validação dos dados: [RN1][RN2][RN3] 

[RN4] [RN5]. 
7  Atualiza o registro de paciente. 
8  Exibe a mensagem: "Atualizado com sucesso!". 
9  Termina a execução do caso de uso. 

Pós-condições do FP Código Descrição/Referência 
1 Paciente alterado. 

Fluxo Alternativo 1 

(FA1) – "Cancelar" 

Ao passo 3 do FP 
Passo Ator Sistema 
1 Acessa a opção "Cancelar".  

2  Exibe a tela inicial do sistema. 
3  Termina a execução do caso de uso. 

Fluxo de Exceção FE Não há. 
Regras de Negócio (RN) Código Descrição 

1 Todos os campos são obrigatórios, exceto o campo complemento e  CPF. 
2 Os campos CNS, CPF, Data de Nascimento e CEP deve conter somente números. 
3 O campo data de nascimento deve conter uma data válida. 
4 O campo nome, nome da mãe e do pai devem ter no mínimo 5 caracteres e no máximo 30 caracteres. 
5 Um paciente não poderá ser cadastrado mais do que uma vez.  

Observações Nenhuma. 
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4.2.4 Solicitar Tratamento Médico 

Caso de Uso 4 (CDU4) Solicitar Tratamento Médico 
Descrição Permite solicitar um tratamento médico para um paciente. 
Atores Atendente 
Inclusões [CDU2] 
Extensões Não há. 
Pré-Condições (PRE) [CDU2-FP-POS1] 
Fluxo Disparador (FD) Passo Ator Sistema 

1 Acessa o menu  "Paciente" e escolhe a opção 

"Consultar". 

 

Fluxo Principal (FP)  

Passo Ator Sistema 
1  Executa o [CDU2]. 
2 Acessa a opção "Solicitar Tratamento Médico”.  

3  Exibe a tela de solicitação de tratamento médico. 
4 Informa o número do TFD, especialidade, patologia 

monitorada, diagnóstico provável, a descrição dos 

exames já realizados, a descrição do tratamento 
indicado e o nome do médico solicitante. 

 

5  Realiza a validação dos dados: [RN1]. 
6  Salva os dados da solicitação de tratamento 

médico no banco de dados. 
7  Exibe a mensagem: "Cadastrado com sucesso!". 
8  Termina o caso de uso. 

Pós-condições do FP Código Descrição/Referência 
1 Solicitação de Tratamento Médico cadastrada. 

Fluxo Alternativo 1 

(FA1) – "Cancelar" 

Ao passo 4  FP 
Passo Ator Sistema 
1 Acessa a opção "Cancelar".  

2  Exibe a tela inicial do sistema. 
3  Termina a execução do caso de uso. 

Fluxo de Exceção (FE) Nenhum. 
Regras de Negócio (RN) Código Descrição 

1 Todos os campos são obrigatórios. 
 Nenhuma. 
Observações Quando uma solicitação for inserida, essa receberá o status de aguardando agendamento. 
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4.2.5 Consultar Tratamento Médico 

Caso de Uso 5 (CDU5) Consultar Tratamento Médico 
Descrição Exibe um ou mais registros de solicitação de tratamento médico. 
Atores Atendente. 
Inclusões Não há. 
Extensões [CDU6][CDU7] 
Pré-Condições (PRE) Não há. 
Fluxo Disparador (FD) Passo Ator Sistema 

1 Acessa o menu "Tratamento Médico" e escolhe a 

opção "Consultar”. 

 

Fluxo Principal (FP)  

Passo Ator Sistema 
1  Exibe a tela de consulta de tratamento médico. 
2 Informa o numero do TFD ou nome do paciente.  

3 Acessa a opção "Buscar”.  

4  Busca um tratamento médico com o número do 
TFD igual ao informado ou todos os tratamentos 

médicos solicitados para um paciente que 
contenha pelo menos parte do nome informado. 

5  Exibe um ou mais registros de tratamento médico 

na tela consulta de tratamento médico. 
6  Termina a execução do caso de uso. 

Pós-condições do FP Código Descrição/Referência 
1 Não há. 

Fluxo Alternativo 1 

(FA1) – "Alterar" 

Ao passo 7 do FP 
Passo Ator Sistema 
1 Acessa a opção "Alterar".  

2  Executa o [CDU6]. 
Fluxo Alternativo 2 

(FA2) – "Cadastrar 

Agendamento" 

Ao passo 7 do FP 
Passo Ator Sistema 
1 Acessa a opção "Cadastrar Agendamento”.  

2  Executa o [CDU7]. 
Fluxo Alternativo 3 

(FA3) – "Solicitar 

Reembolso" 

 Ao passo 7 do FP  

Passo Ator Sistema 
1 Acessa a opção "Solicitar Reembolso”.  

2  Executa o [CDU8]. 
Fluxo Alternativo 4 

(FA4) – "Agendar 

Transporte" 

 Ao passo 7 do FP  

Passo Ator Sistema 
1 Acessa a opção "Agendar Transporte”.  

2  Executa o [CDU9] 
Regras de Negócio (RN) Código Descrição 
  Nenhuma 
Observações Nenhuma.  
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4.2.6 Alterar Tratamento Médico 

Caso de Uso 6 (CDU6) Alterar Tratamento Médico 
Descrição Permite a alteração de um registro de tratamento médico. 
Atores Atendente. 
Inclusões [CDU5]  
Extensões Não há. 
Pré-Condições (PRE) [CDU5-FP-POS1]  
Fluxo Disparador (FD) Passo Ator Sistema 

1 Acessa o menu  "Tratamento Médico" e escolhe a 

opção "Consultar".  

 

Fluxo Principal (FP)  

Passo Ator Sistema 
1  Executa o [CDU5]. 
2 Escolhe a opção “Alterar” de um determinado 

registro de tratamento médico 

 

3  Exibe a tela de alteração de tratamento médico. 
4 Altera uma ou mais informações referente ao 

tratamento médico selecionado (número do TFD, 
especialidade, patologia monitorada, diagnóstico 

provável, a descrição dos exames já realizados, a 

descrição do tratamento indicado e o nome do 
médico solicitante). 

 

5 Acessa a opção “Alterar”.  

6  Realiza a validação dos dados: [RN1]. 
7  Atualiza o tratamento médico no banco de dados. 
8  Exibe a mensagem: "Atualizado com sucesso!". 
9  Termina a execução do caso de uso. 

Pós-condições do FP Código Descrição/Referência 
1 Tratamento médico alterado. 

Fluxo Alternativo 1 

(FA1) – "Cancelar" 

Ao passo 4 do FP 
Passo Ator Sistema 
1 Acessa a opção "Cancelar".  

2  Exibe a tela inicial do sistema. 
3  Termina a execução do caso de uso. 

Fluxo de Exceção FE Não há. 
Regras de Negócio (RN) Código Descrição 

1 Todos os campos são obrigatórios. 
Observações Nenhuma. 
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4.2.7 Cadastrar Agendamento de Tratamento Médico 

Caso de Uso 7 (CDU7) Cadastrar Agendamento de Tratamento Médico 
Descrição Permite cadastrar um agendamento para um tratamento médico. 
Atores Atendente 
Inclusões [CDU5] 
Extensões Não há. 
Pré-Condições (PRE) [CDU5-FP-POS1] 
Fluxo Disparador (FD) Passo Ator Sistema 

1 Acessa o menu "Tratamento Médico" e escolhe a 

opção "Consultar". 

 

Fluxo Principal (FP)  

Passo Ator Sistema 
1  Executa o CDU5. 
2 Seleciona a opção “Cadastrar Agendamento de 

Tratamento Médico”. 

 

3  Exibe a tela para o cadastro de um agendamento 

de tratamento médico. 
4 Informa o nome da unidade de saúde executante, 

a data, a hora, a origem do agendamento e 

observação. 

 

5 Acessa a opção “Salvar”.  

6  Realiza a validação dos dados: [RN1]. 
7  Salva os dados do agendamento do tratamento 

médico no banco de dados. 
8  Exibe a mensagem: "Cadastrado com sucesso!". 
9  Termina o caso de uso. 

Pós-condições do FP Código Descrição/Referência 
1 Cadastro de um agendamento de tratamento médico. 

Fluxo Alternativo 1 

(FA1) – "Cancelar" 

Ao passo 4 do FP 
Passo Ator Sistema 
1 Acessa a opção "Cancelar".  

2  Exibe a tela inicial do sistema. 
3  Termina a execução do caso de uso. 

Regras de Negócio (RN) Código Descrição 
1 Todos os campos são obrigatórios, exceto o campo observação. 
2 Não deve haver um agendamento cadastrado para uma mesma data de execução. 

Observações Um tratamento médico pode ser agendado por diversos sistemas disponibilizados pelo Ministério da Saúde ou ainda 

através de contatos telefônicos e por ofícios. O cadastro do agendamento é necessário para centralizar todas 
informações sobre o tratamento do paciente, possibilitando assim, a consulta de um histórico do tratamento do 

paciente. 
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4.2.8 Solicitar Reembolso 

Caso de Uso 8 (CDU8) Solicitar Reembolso 
Descrição Permite solicitar o reembolso de despesas referentes ao tratamento médico. 
Atores Atendente 
Inclusões [CDU5] 
Extensões Não há. 
Pré-Condições (PRE) [CDU5-FP-POS1] 
Fluxo Disparador (FD) Passo Ator Sistema 

1 Acessa o menu  "Tratamento Médico" e escolhe a 

opção "Consultar". 

 

Fluxo Principal (FP)  

Passo Ator Sistema 
1  Executa o [CDU5]. 
2 Acessa a opção "Solicitar Reembolso”.  

3  Exibe a tela de solicitação de reembolso. 
4 Informa a data, o valor e tipo de despesa referente à 

nota fiscal . 
 

5 Seleciona a opção “Adicionar”  

6  Exibe as informações da nota fiscal em uma 
tabela.  

7  Calcula o valor total do reembolso 
8 Os passos 4 ao 7 se repetem para cada nota fiscal 

que o paciente apresentar ao atendente. 
 

9 Informa se o paciente solicita o reembolso para o 

acompanhante. 

 

10  Realiza a validação dos dados: [RN1]. 
11  Recupera a data atual para o cadastro. 
12  Salva os dados da solicitação de reembolso  no 

banco de dados. 
13  Exibe a mensagem: "Cadastrado com sucesso!". 
14  Termina o caso de uso. 

Pós-condições do FP Código Descrição/Referência 
1 Solicitação de reembolso cadastrado. 

Fluxo Alternativo 1 

(FA1) – "Cancelar" 

Ao passo 4  FP 
Passo Ator Sistema 
1 Acessa a opção "Cancelar".  

2  Exibe a tela inicial do sistema. 
3  Termina a execução do caso de uso. 

Fluxo de Exceção (FE) Nenhum. 
Regras de Negócio (RN) Código Descrição 

1 Um reembolso deve conter as informações de pelo menos uma nota fiscal. 
 Nenhuma. 
Observações Quando um relatório do reembolso for gerado, o sistema deve exibir a diferença entre o valor de reembolso 

solicitado pelo paciente e o valor máximo reembolsado (por paciente) pelo Programa de Tratamento Fora de 

Domicílio. Se o paciente apresentar uma declaração de acompanhante, o valor máximo reembolsado deve ser 
multipicado por dois. 
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4.2.9 Agendar Transporte 

Caso de Uso 9 (CDU9) Agendar Transporte  
Descrição Permite agendar o transporte para um paciente que realiza um determinado tratamento médico. 
Atores Atendente 
Inclusões [CDU5] 
Extensões Não há. 
Pré-Condições (PRE) [CDU5-FP-POS1] 
Fluxo Disparador (FD) Passo Ator Sistema 

1 Acessa o menu "Tratamento Médico" e escolhe a 

opção "Consultar". 

 

Fluxo Principal (FP)  

Passo Ator Sistema 
1  Executa o CDU5. 
2 Seleciona a opção “Agendar Transporte”.  

3  Exibe a tela de agendamento de transporte. 
4 Informa a data para o agendamento,  a unidade 

de saúde (destino), uma observação e se é 

necessário acompanhante. 

 

5 Acessa a opção “Agendar”.  

6  Realiza a validação dos dados: [RN1][RN2][RN3]. 
7  Recupera a data atual para o cadastro. 
8  Salva os dados do agendamento de transporte no 

banco de dados. 
9  Exibe a mensagem: "Cadastrado com sucesso!". 
10  Termina o caso de uso. 

Pós-condições do FP Código Descrição/Referência 
1 Agenda o transporte para o paciente. 

Fluxo Alternativo 1 

(FA1) – "Cancelar" 

Ao passo 4 do FP 
Passo Ator Sistema 
1 Acessa a opção "Cancelar".  

2  Exibe a tela inicial do sistema. 
3  Termina a execução do caso de uso. 

Regras de Negócio (RN) Código Descrição 
1 Todos os campos são obrigatórios, exceto o campo observação. 
2 A data de agendamento de transporte deve ser posterior à data atual. 
3 O número de pacientes/acompanhantes agendados para uma determinada data de viagem não deve 

exceder a capacidade máxima de passageiros. 
Observações A capacidade máxima de passageiros permitida é alterada apenas pelo administrador do sistema. 
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4.2.10 Cadastrar Unidade de Saúde 

Caso de Uso 10 (CDU10) Cadastrar Unidade de Saúde 
Descrição Permite cadastrar uma unidade de saúde. 
Atores Atendente 
Inclusões Não há. 
Extensões Não há. 
Pré-Condições (PRE) Não há. 
Fluxo Disparador (FD) Passo Ator Sistema 

1 Acessa o menu "Unidade de Saúde" e escolhe a 

opção "Cadastrar". 

 

Fluxo Principal (FP)  

Passo Ator Sistema 
1  Exibe a tela para o cadastro de uma unidade de 

saúde. 
2 Informa o nome, endereço, numero bairro, CEP, 

complemento e estado. 
 

3 Acessa a opção “Salvar”.  

4  Realiza a validação dos dados: [RN1][RN2]. 
5  Salva os dados da unidade de saúde no banco de 

dados. 
6  Exibe a mensagem: "Cadastrado com sucesso!". 
7  Termina o caso de uso. 

Pós-condições do FP Código Descrição/Referência 
1 Cadastro de uma unidade de saúde 

Fluxo Alternativo 1 

(FA1) – "Cancelar" 

Ao passo 4 do FP 
Passo Ator Sistema 
1 Acessa a opção "Cancelar".  

2  Exibe a tela inicial do sistema. 
3  Termina a execução do caso de uso. 

Regras de Negócio (RN) Código Descrição 
1 Todos os campos são obrigatórios, exceto o campo complemento. 
2 Uma mesma unidade de saúde não poderá ser cadastrada mais de uma vez. 

Observações Não há. 
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4.2.11 Consultar Unidade de Saúde 

Caso de Uso 11 (CDU11) Consultar Unidade de Saúde 
Descrição Exibe um ou mais registros de uma unidade de saúde. 
Atores Atendente. 
Inclusões Não há. 
Extensões [CDU12]  
Pré-Condições (PRE) Não há. 
Fluxo Disparador (FD) Passo Ator Sistema 

1 Acessa o menu "Unidade de Saúde" e escolhe a 

opção "Consultar". 

 

Fluxo Principal (FP)  

Passo Ator Sistema 
1  Exibe a tela consulta de unidade de saúde 
2 Informa o nome da unidade de saúde.  

3 Acessa a opção "Buscar”.  

4  Busca todas as unidades de saúde que contenham 
pelo menos parte do nome informado. 

5  Exibe um ou mais registros de unidade de saúde 

na tela. 
6  Termina a execução do caso de uso. 

Pós-condições do FP Código Descrição/Referência 
1 Não há. 

Fluxo Alternativo 1 

(FA1) – "Alterar" 

Ao passo 7 do FP 
Passo Ator Sistema 
1 Acessa a opção "Alterar".  

2  Executa o [CDU12]. 
Regras de Negócio (RN) Código Descrição 
  Nenhuma. 
Observações Nenhuma.  
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4.2.12 Alterar Unidade de Saúde 

Caso de Uso 12 (CDU12) Alterar Unidade de Saúde 
Descrição Permite a alteração de um registro de uma unidade de saúde. 
Atores Atendente. 
Inclusões [CDU11]  
Extensões Não há. 
Pré-Condições (PRE) [CDU11-FP-POS1]  
Fluxo Disparador (FD) Passo Ator Sistema 

1 Acessa o menu  "Unidade de Saúde" e escolhe a 

opção "Consultar".  

 

Fluxo Principal (FP)  

Passo Ator Sistema 
1  Executa o [CDU11]. 
2 Escolhe a opção “Alterar” de um determinado 

registro de unidade de saúde. 

 

3  Exibe a tela de alteração de unidade de saúde. 
4 Altera uma ou mais informações referente à 

unidade de saúde selecionada (nome, endereço, 
numero bairro, CEP, complemento e estado). 

 

5 Acessa a opção “Alterar”.  

6  Realiza a validação dos dados: [RN1][RN2]. 
7  Atualiza o registro da unidade de saúde. 
8  Exibe a mensagem: "Atualizado com sucesso!". 
9  Termina a execução do caso de uso. 

Pós-condições do FP Código Descrição/Referência 
1 Unidade de saúde alterada. 

Fluxo Alternativo 1 

(FA1) – "Cancelar" 

Ao passo 4 do FP 
Passo Ator Sistema 
1 Acessa a opção "Cancelar".  

2  Exibe a tela inicial do sistema. 
3  Termina a execução do caso de uso. 

Fluxo de Exceção FE Não há. 
Regras de Negócio (RN) Código Descrição 

1 Todos os campos são obrigatórios, exceto o campo complemento. 
2 Uma mesma unidade de saúde não poderá ser cadastrada mais de uma vez. 

Observações Nenhuma. 
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4.2.13 Cadastrar Médico 

Caso de Uso 13 (CDU13) Cadastrar Médico 
Descrição Permite cadastrar um médico 
Atores Atendente 
Inclusões Não há. 
Extensões Não há. 
Pré-Condições (PRE) Não há. 
Fluxo Disparador (FD) Passo Ator Sistema 

1 Acessa o menu "Médico" e escolhe a opção 

"Cadastrar". 

 

Fluxo Principal (FP)  

Passo Ator Sistema 
1  Exibe a tela para o cadastro de um médico. 
2 Informa o nome, CRM e especialidade.  

3 Acessa a opção “Salvar”.  

4  Realiza a validação dos dados: [RN1][RN2]. 
5  Salva os dados do medico no banco de dados. 
6  Exibe a mensagem: "Cadastrado com sucesso!". 
7  Termina o caso de uso. 

Pós-condições do FP Código Descrição/Referência 
1 Cadastro de um médico. 

Fluxo Alternativo 1 

(FA1) – "Cancelar" 

Ao passo 2 do FP 
Passo Ator Sistema 
1 Acessa a opção "Cancelar".  

2  Exibe a tela inicial do sistema. 
3  Termina a execução do caso de uso. 

Regras de Negócio (RN) Código Descrição 
1 Todos os campos são obrigatórios. 
2 Um médico não poderá ser cadastrado mais de uma vez. 

Observações Não há. 
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4.2.14 Consultar Médico 

Caso de Uso 14 (CDU14) Consultar médico. 
Descrição Exibe um ou mais registros de um médico. 
Atores Atendente. 
Inclusões Não há. 
Extensões [CDU15]  
Pré-Condições (PRE) Não há. 
Fluxo Disparador (FD) Passo Ator Sistema 

1 Acessa o menu "Médico" e escolhe a opção 

"Consultar". 

 

Fluxo Principal (FP)  

Passo Ator Sistema 
1  Exibe a tela consulta de médico. 
2 Informa o CRM.  

3 Acessa a opção "Buscar”.  

4  Busca um registro no banco de dados com o CRM 
idêntico ao informado. 

5  Exibe um registro de médico na tela. 
6  Termina a execução do caso de uso. 

Pós-condições do FP Código Descrição/Referência 
1 Não há. 

Fluxo Alternativo 1 

(FA1) – "Alterar" 

Ao passo 7 do FP 
Passo Ator Sistema 
1 Acessa a opção "Alterar".  

2  Executa o [CDU15]. 
Regras de Negócio (RN) Código Descrição 
  Nenhuma. 
Observações Nenhuma.  
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4.2.15 Alterar Médico 

Caso de Uso 15 (CDU15) Alterar Médico. 
Descrição Permite a alteração de um registro de um médico. 
Atores Atendente. 
Inclusões [CDU14]  
Extensões Não há. 
Pré-Condições (PRE) [CDU14-FP-POS1]  
Fluxo Disparador (FD) Passo Ator Sistema 

1 Acessa o menu  "Médico" e escolhe a opção 

"Consultar".  

 

Fluxo Principal (FP)  

Passo Ator Sistema 
1  Executa o [CDU14]. 
2 Escolhe a opção “Alterar” de um determinado 

registro de médico. 

 

3  Exibe a tela de alteração de médico. 
4 Altera uma ou mais informações referente ao 

médico selecionado (nome, CRM e especialidade). 

 

5 Acessa a opção “Alterar”.  

6  Realiza a validação dos dados: [RN1]. 
7  Atualiza o registro do médico. 
8  Exibe a mensagem: "Atualizado com sucesso!". 
9  Termina a execução do caso de uso. 

Pós-condições do FP Código Descrição/Referência 
1 Médico alterada. 

Fluxo Alternativo 1 

(FA1) – "Cancelar" 

Ao passo 4 do FP 
Passo Ator Sistema 
1 Acessa a opção "Cancelar".  

2  Exibe a tela inicial do sistema. 
3  Termina a execução do caso de uso. 

Fluxo de Exceção FE Não há. 
Regras de Negócio (RN) Código Descrição 

1 Todos os campos são obrigatórios. 
Observações Nenhuma. 
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4.2.16 Consultar Agendamento de Tratamento Médico 

Caso de Uso 16  (CDU16) Consultar Agendamentos de Tratamento Médico 
Descrição Exibe os agendamentos de um  determinado tratamento médico. 
Atores Atendente. 
Inclusões Não há. 
Extensões [CDU17] 
Pré-Condições (PRE) Não há. 
Fluxo Disparador (FD) Passo Ator Sistema 

1 Acessa o menu "Agendamentos" e escolhe a opção 

"Tratamento Médico” ”Consultar”. 

 

Fluxo Principal (FP)  

Passo Ator Sistema 
1  Exibe a tela de consulta de agendamentos de 

tratamento médico. 
2 Informa o numero do TFD.  

3 Acessa a opção "Buscar”.  

4  Busca todos os agendamentos de um tratamento 

médico com o número do TFD informado. 
5  Exibe um ou mais registros de agendamentos de 

tratamento médico na tela. 
6  Termina a execução do caso de uso. 

Pós-condições do FP Código Descrição/Referência 
1 Não há. 

Fluxo Alternativo 1 

(FA1) – "Excluir" 

Ao passo 7 do FP 
Passo Ator Sistema 
1 Acessa a opção "Excluir".  

2  Executa o [CDU17]. 
Regras de Negócio (RN) Código Descrição 
  Nenhuma 
Observações Nenhuma.  
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4.2.17 Excluir Agendamento de Tratamento Médico 

Caso de Uso 17 (CDU17) Excluir Agendamento de Tratamento Médico 
Descrição Permite a exclusão de um agendamento de tratamento médico. 
Atores Atendente 
Inclusões [CDU16] 
Extensões Não há. 
Pré-Condições (PRE) [CDU16-FP-POS1] 
Fluxo Disparador (FD) Passo Ator Sistema 

1 Acessa o menu  "Agendamentos" e escolhe a opção 

"Tratamento Médico" ”Consultar”. 

 

Fluxo Principal (FP)  

Passo Ator Sistema 
1  Executa o [CDU16]. 
2 Acessa a opção "Excluir".  

3  Exclui o agendamento de um tratamento médico. 
4  Exibe a mensagem: "Exclusão com sucesso!". 
5  Termina a execução do caso de uso. 

Pós-condições do FP Código Descrição/Referência 
1 Agendamento de Tratamento Médico excluído. 

Fluxo Alternativo 1 

(FA1) – "Cancelar" 

Ao passo 2  FP 
Passo Ator Sistema 
1 Acessa a opção "Cancelar".  

2  Exibe a tela inicial do sistema. 
3  Termina a execução do caso de uso. 

Fluxo de Exceção (FE) Nenhum. 
Regras de Negócio (RN) Nenhuma. 
Observações Nenhuma. 
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4.2.18 Consultar Agendamento de Transporte 

Caso de Uso 18  (CDU18) Consultar Agendamentos de Transporte. 
Descrição Exibe os agendamentos de transporte de um determinado tratamento médico. 
Atores Atendente. 
Inclusões Não há. 
Extensões [CDU19] 
Pré-Condições (PRE) Não há. 
Fluxo Disparador (FD) Passo Ator Sistema 

1 Acessa o menu "Agendamentos" e escolhe a opção 

"Transporte””Consultar”. 

 

Fluxo Principal (FP)  

Passo Ator Sistema 
1  Exibe a tela de consulta de agendamentos de 

transporte. 
2 Informa o numero do TFD.  

3 Acessa a opção "Buscar”.  

4  Busca todos os agendamentos de transporte de um 

tratamento médico com o número do TFD 
informado. 

5  Exibe um ou mais registros de agendamentos de 

transporte para um determinado tratamento 
médico na tela. 

6  Termina a execução do caso de uso. 
Pós-condições do FP Código Descrição/Referência 

1 Não há. 
Fluxo Alternativo 1 

(FA1) – "Excluir" 

Ao passo 7 do FP 
Passo Ator Sistema 
1 Acessa a opção "Excluir".  

2  Executa o [CDU19]. 
Regras de Negócio (RN) Código Descrição 
  Nenhuma 
Observações Nenhuma.  
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4.2.19 Excluir Agendamento de Transporte 

Caso de Uso 19 (CDU19) Excluir Agendamento de Transporte 
Descrição Permite a exclusão de um agendamento de transporte. 
Atores Atendente 
Inclusões [CDU18] 
Extensões Não há. 
Pré-Condições (PRE) [CDU18-FP-POS1] 
Fluxo Disparador (FD) Passo Ator Sistema 

1 Acessa o menu  "Agendamentos" e escolhe a opção 

"Tratamento Médico" ”Consultar”. 

 

Fluxo Principal (FP)  

Passo Ator Sistema 
1  Executa o [CDU18]. 
2 Acessa a opção "Excluir".  

3  Exclui o agendamento de transporte. 
4  Exibe a mensagem: "Exclusão com sucesso!". 
5  Termina a execução do caso de uso. 

Pós-condições do FP Código Descrição/Referência 
1 Agendamento de Transporte excluído. 

Fluxo Alternativo 1 

(FA1) – "Cancelar" 

Ao passo 2  FP 
Passo Ator Sistema 
1 Acessa a opção "Cancelar".  

2  Exibe a tela inicial do sistema. 
3  Termina a execução do caso de uso. 

Fluxo de Exceção (FE) Nenhum. 
Regras de Negócio (RN) Nenhuma. 
Observações Nenhuma. 
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4.2.20 Cadastrar Servidor Público 

Caso de Uso 20 (CDU20) Cadastrar Servidor Público 
Descrição Permite cadastrar um servidor público 
Atores Administrador 
Inclusões Não há. 
Extensões Não há. 
Pré-Condições (PRE) Não há. 
Fluxo Disparador (FD) Passo Ator Sistema 

1 Acessa o menu "Operador" e escolhe a opção 

"Cadastrar". 

 

Fluxo Principal (FP)  

Passo Ator Sistema 
1  Exibe a tela para o cadastro  de servidor público. 
2 Informa o nome, login, matrícula, senha e 

confirmação de senha. 

 

3 Acessa a opção “Salvar”.  

4  Realiza a validação dos dados: [RN1][RN2][RN3] 

[RN4] [RN5]. 
5  Salva os dados do servidor público no banco de 

dados. 
6  Exibe a mensagem: "Cadastrado com sucesso!". 
7  Termina o caso de uso. 

Pós-condições do FP Código Descrição/Referência 
1 Cadastro de um servidor público. 

Fluxo Alternativo 1 

(FA1) – "Cancelar" 

Ao passo 2 do FP 
Passo Ator Sistema 
1 Acessa a opção "Cancelar".  

2  Exibe a tela inicial do sistema. 
3  Termina a execução do caso de uso. 

Regras de Negócio (RN) Código Descrição 
1 Todos os campos são obrigatórios. 
2 O login deve conter no mínimo de 6 caracteres e no máximo 12 caracteres.  
3 Não deve existir um servidor público cadastrado com o mesmo login. 
4 A senha deve conter 6 caracteres. 
5 O campo confirmação deve ser igual ao campo senha.  

Observações Não há. 
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4.2.21 Consultar Servidor Público 

Caso de Uso 21 (CDU21) Consultar Servidor Público. 
Descrição Exibe um registro de um servidor público. 
Atores Administrador 
Inclusões Não há. 
Extensões [CDU22]  
Pré-Condições (PRE) Não há. 
Fluxo Disparador (FD) Passo Ator Sistema 

1 Acessa o menu "Operador" e escolhe a opção 

"Consultar". 

 

Fluxo Principal (FP)  

Passo Ator Sistema 
1  Exibe a tela consulta de servidor público. 
2 Informa o login.  

3 Acessa a opção "Buscar”.  

4  Busca um registro no banco de dados com o login 
idêntico ao informado. 

5  Exibe um registro de servidor público na tela. 
6  Termina a execução do caso de uso. 

Pós-condições do FP Código Descrição/Referência 
1 Não há. 

Fluxo Alternativo 1 

(FA1) – "Alterar" 

Ao passo 7 do FP 
Passo Ator Sistema 
1 Acessa a opção "Alterar".  

2  Executa o [CDU22]. 
Regras de Negócio (RN) Código Descrição 
  Nenhuma. 
Observações Nenhuma.  
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4.2.22 Alterar Servidor Público 

Caso de Uso 22 (CDU22) Alterar Servidor Público. 
Descrição Permite a alteração de um registro de servidor público. 
Atores Administrador. 
Inclusões [CDU21]  
Extensões Não há. 
Pré-Condições (PRE) [CDU21-FP-POS1]  
Fluxo Disparador (FD) Passo Ator Sistema 

1 Acessa o menu  "Operador" e escolhe a opção 

"Consultar".  

 

Fluxo Principal (FP)  

Passo Ator Sistema 
1  Executa o [CDU21]. 
2 Altera uma ou mais informações referente ao 

servidor público (o nome, login, matrícula, senha e 
confirmação de senha). 

 

3 Acessa a opção “Alterar”.  

4  Realiza a validação dos dados: [RN1]. [RN2] [RN3] 

[RN4] [RN5] 
5  Atualiza o registro do servidor público. 
6  Exibe a mensagem: "Atualizado com sucesso!". 
7  Termina a execução do caso de uso. 

Pós-condições do FP Código Descrição/Referência 
1 Servidor público alterado. 

Fluxo Alternativo 1 

(FA1) – "Cancelar" 

Ao passo 2 do FP 
Passo Ator Sistema 
1 Acessa a opção "Cancelar".  

2  Exibe a tela inicial do sistema. 
3  Termina a execução do caso de uso. 

Fluxo de Exceção FE Não há. 
Regras de Negócio (RN) Código Descrição 

1 Todos os campos são obrigatórios. 
 2 O login deve conter no mínimo de 6 caracteres e no máximo 12 caracteres.  
 3 Não deve existir um servidor público cadastrado com o mesmo login. 
 4 A senha deve conter 6 caracteres. 
 5 O campo confirmação deve ser igual ao campo senha.  
Observações Nenhuma. 
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4.2.23 Efetuar Login 

Caso de Uso 23 (CDU23) Efetuar Login 
Descrição Permite o acesso aos casos de uso pertencentes ao administrador ou atendente através de uma autenticação. 
Atores Administrador /Atendente 
Inclusões Não há. 
Extensões Não há. 
Pré-Condições (PRE) Código Descrição/Referência 

1 [CDU20-FP-POS1] 
Fluxo Disparador 1 

(FD1) 

Passo Ator Sistema 
1 Acessa a tela principal do sistema.  

Fluxo Principal (FP)  

Passo Ator Sistema 
1  Exibe a tela de login. 
2 Informa o Login e a Senha.  

3 Escolhe a opção “Logar”.  

4  Realiza a validação dos dados. [RN1][RN2] 
5  Permite acesso. 
6  Exibe a tela inicial do sistema para o 

administrador ou atendente. 
7  Termina a execução do caso de uso. 

Pós-condições do FP Código Descrição/Referência 
1 Acesso ao sistema concedido. 

Fluxo Alternativo  (FA) Não há. 
Fluxo de Exceção (FE) Nenhum 
Regras de Negócio (RN) Código Descrição 

1 Todos os campos são obrigatórios. 
2 Deve existir um administrador ou atendente com o login e senha informado.  

Observações Nenhuma 
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4.2.24 Efetuar Logoff 

Caso de Uso 24 (CDU24) Efetuar Logoff  
Descrição Retira a concessão de acesso ao sistema. 
Atores Administrador/Atendente  
Inclusões Não há. 
Extensões Não há. 
Pré-Condições (PRE) Código Descrição/Referência 

1 [CDU21-FP-POS1] 
Fluxo Disparador 1 

(FD1) 

Passo Ator Sistema 
1 Acessa a opção "Sair" do menu.  

Fluxo Principal (FP)  

Passo Ator Sistema 
1  Retira o acesso ao sistema. 
2  Exibe a tela de login. 

 3  Termina a execução do caso de uso. 
Pós-condições do FP Código Descrição/Referência 

1 Acesso ao sistema retirado. 
Fluxo Alternativo 1 (FA) Não há. 
Fluxo de Exceção (FE) Nenhum 
Regras de Negócio (RN) Nenhum 
Observações Nenhuma 
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4.2.25 Cadastrar Parâmetro de Configuração 

Caso de Uso 25 (CDU25) Cadastrar Parâmetros de Configuração 
Descrição Permite cadastrar parâmetros de configuração. 
Atores Administrador 
Inclusões Não há. 
Extensões Não há. 
Pré-Condições (PRE) Não há. 
Fluxo Disparador (FD) Passo Ator Sistema 

1 Acessa o menu "Configuração" e escolhe a opção 

"Cadastrar". 

 

Fluxo Principal (FP)  

Passo Ator Sistema 
1  Exibe a tela para o cadastro de parâmetros de 

configuração. 
2 Informa a quantidade máxima de passageiros 

permitida para o transporte e o valor máximo 

reembolsado. 

 

3 Acessa a opção “Salvar”.  

4  Realiza a validação dos dados: [RN1][RN2]. 
5  Verifica se existem parâmetros cadastrados. 
6  Caso não exista, salva os dados de parâmetros no 

banco de dados. 
7  Exibe a mensagem: "Cadastrado com sucesso!". 
8  Termina o caso de uso. 

Pós-condições do FP Código Descrição/Referência 
1 Cadastro de  parâmetros de configuração . 

Fluxo Alternativo 1 

(FA1) – "Cancelar" 

Ao passo 2 do FP 
Passo Ator Sistema 
1 Acessa a opção "Cancelar".  

2  Exibe a tela inicial do sistema. 
3  Termina a execução do caso de uso. 

Fluxo Alternativo 2 

(FA2)  - “Parâmetros de 

configuração  já 

cadastrados” 

Ao passo 6 do FP 
Passo Ator Sistema 
1  Exibe a mensagem: "Já existem parâmetros 

cadastrados. Só é possível altera-los.” 
Regras de Negócio (RN) Código Descrição 

1 Todos os campos são obrigatórios. 
2 O campo quantidade máxima de passageiros e valor máximo reembolsado deve possuir apenas 

números. 
Observações Não há. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

4.2.26 Alterar Parâmetros de Configuração 

Caso de Uso 26 (CDU26) Alterar Parâmetros de Configuração. 
Descrição Altera o registro de parâmetros de configuração. 
Atores Administrador 
Inclusões Não há. 
Extensões Não há.  
Pré-Condições (PRE) Não há. 
Fluxo Disparador (FD) Passo Ator Sistema 

1 Acessa o menu "Configuração" e escolhe a opção 

"Alterar". 

 

Fluxo Principal (FP)  

Passo Ator Sistema 
1  Busca o registro no banco de dados com 

parâmetros de configuração do sistema. 
2  Exibe o registro na tela. 
3 Altera uma ou mais informações referente aos 

parâmetros de configuração (quantidade máxima de 

passageiros permitida para o transporte e o valor 
máximo reembolsado.). 

 

4 Acessa a opção “Alterar”.  

5  Realiza a validação dos dados: [RN1][RN2].  
6  Atualiza o registro de parâmetros de configuração. 
7  Exibe a mensagem: "Atualizado com sucesso!". 
8  Termina o caso de uso. 

Pós-condições do FP Código Descrição/Referência 
1 Parâmetros de configuração alterados. 

Fluxo Alternativo 1 

(FA1) – "Cancelar" 

Ao passo 3 do FP 
Passo Ator Sistema 
1 Acessa a opção "Cancelar".  

2  Exibe a tela inicial do sistema. 
3  Termina a execução do caso de uso. 

Regras de Negócio (RN) Código Descrição 
 1 Todos os campos são obrigatórios. 

2 O campo quantidade máxima de passageiros e valor máximo reembolsado deve possuir apenas números. 
Observações Nenhuma.  
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4.2.27 Gerar Relatório com os Tratamentos Médicos Solicitados por um Paciente 

Caso de Uso 27 (CDU27) Gerar relatório com os tratamentos médicos solicitados por um paciente. 
Descrição Gera um arquivo em Portable Document Format (PDF) listando todos os tratamentos médicos solicitados por um 

paciente. 
Atores Atendente 
Inclusões Não há. 
Extensões Não há.  
Pré-Condições (PRE) Não há. 
Fluxo Disparador (FD) Passo Ator Sistema 

1 Acessa o menu "Relatório" e escolhe a opção 

"Tratamentos médicos solicitados por um 
paciente". 

 

Fluxo Principal (FP)  

Passo Ator Sistema 
1  Exibe a tela de geração de relatório. 
2 Informa o CNS.  

3 Acessa a opção “Gerar PDF”.  

4  Realiza a validação dos dados: [RN1].  
 
5 

 Busca no banco de dados todos os tratamentos 
médicos solicitados pelo paciente com o CNS 

informado. 
6  Gera o arquivo PDF com as informações 

recuperadas. 
7  Exibe a mensagem: "Relatório gerado com 

sucesso!". 
8  Termina o caso de uso. 

Pós-condições do FP Código Descrição/Referência 
1 Gera um arquivo em PDF com as informações solicitadas. 

Fluxo Alternativo 1 

(FA1) – "Cancelar" 

Ao passo 3 do FP 
Passo Ator Sistema 
1 Acessa a opção "Cancelar".  

2  Exibe a tela inicial do sistema. 
3  Termina a execução do caso de uso. 

Regras de Negócio (RN) Código Descrição 
 1 O campo CNS é obrigatório. 
Observações Nenhuma.  
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4.2.28 Gerar Relatório com os Tratamentos que Estão Aguardando um 

Agendamento 

Caso de Uso 28 (CDU28) Gerar relatório com os tratamentos médicos que estão aguardando um agendamento. 
Descrição Gera um arquivo em Portable Document Format (PDF) listando todos os tratamentos médicos que estão aguardando 

um agendamento. 
Atores Administrador 
Inclusões Não há. 
Extensões Não há.  
Pré-Condições (PRE) Não há. 
Fluxo Disparador (FD) Passo Ator Sistema 

1 Acessa o menu "Relatório" e escolhe a opção " 
Tratamentos médicos aguardando agendamento ". 

 

Fluxo Principal (FP)  

Passo Ator Sistema 
 
1 

 Busca no banco de dados todos os tratamentos 
médicos que estão aguardando um agendamento. 

2  Gera o arquivo PDF com as informações 

recuperadas. 
3  Exibe a mensagem: "Relatório gerado com 

sucesso!". 
4  Termina o caso de uso. 

Pós-condições do FP Código Descrição/Referência 
1 Gera um arquivo em PDF com as informações solicitadas. 

Regras de Negócio (RN) Código Descrição 
  Não há. 
Observações Nenhuma.  
 

 

4.3 DIAGRAMA DE CLASSES 

O Diagrama de Classes é responsável por modelar aspectos estáticos de 

um sistema orientados a objetos e é composto de classes e seus relacionamentos. 

As classes são compostas por atributos e métodos que representam um conjunto de 

características e comportamento de determinado aspecto do sistema (BEZERRA, 

2006). 

Os tipos de relacionamento existentes para um diagrama de classes são: 

associação, agregação/composição, herança e dependência. A associação determi-

na um vínculo entre as classes do modelo. A agregação demonstra que o objeto-

parte faz sentido mesmo sem a existência do objeto-todo. Já a composição, eviden-

cia que o objeto-parte não pode existir sem o objeto-todo. Por fim, a herança tem 
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como objetivo a identificação de classes generalistas e especialistas (BEZERRA, 

2006). 

 

4.4 DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA 

O Diagrama de Sequência estabelece as interações entre diversos obje-

tos de um sistema de forma temporalmente sequencial. Os objetos têm uma linha de 

vida e são capazes de trocar mensagens entre si. Este diagrama é responsável por 

modelar os aspectos dinâmicos de um sistema orientado a objetos (BEZERRA, 

2006). Os diagramas de sequência podem ser vistos no Anexo D com uma maior 

resolução. Na Figura 7 é possível ver o Diagrama de Sequência para o caso de uso 

cadastrar paciente; na Figura 8 o diagrama para a exclusão de agendamento de tra-

Figura 6: O diagrama de classes conceitual do SISTFD. 
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tamento médico; na Figura 9 é visto o diagrama para solicitação de reembolso; e na 

Figura 10 o diagrama do relatório de tratamento médico solicitados por um paciente. 
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4.4.1 Cadastrar Paciente 

Figura 7: O diagrama de sequência de cadastro de um paciente. 
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4.4.2 Excluir Agendamento de Tratamento Médico 

Figura 8: O diagrama de sequência de exclusão de um agendamento. 
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4.4.3 Solicitar Reembolso 

Figura 9: O diagrama de sequência de solicitação de um reembolso. 
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4.4.4 Gerar Relatório de Tratamento Médico Solicitados por Paciente 

Figura 10: O diagrama de sequência da geração do relatório de tratamento médico por paciente. 
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4.5 PROJETO DE BANCO DE DADOS 

O projeto de um banco de dados relacional pode ser dividido em três 

fases distintas: a modelagem conceitual, onde é produzido o Modelo Entidade-

Relacionamento (MER), que identifica os principais conceitos de um banco de da-

dos a partir da abstração inicial do negócio; a modelagem lógica, que consiste em 

montar um modelo mais próximo da lógica da implementação do banco de dados 

a partir do MER; e a modelagem física, onde, através de uma linguagem de script 

para servidores, o banco de dados é efetivamente criado (HEUSER, 2009). Neste 

projeto foi utilizado o MER baseado na notação de Chen (1976) e a ferramenta 

GenDBM Tool (GUINELLI et al., 2015) para design gráfico do MER; e a linguagem 

de script utilizada foi o padrão ANSI Structured Query Language (SQL) implemen-

tado pelo sistema gerenciador de banco de dados MySQL. A partir da especifica-

ção do problema do SISTFD foi elaborado o MER da Figura 11. 

 

 

Figura 11: O MER do SISTFD. 
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Em seguida, este modelo é transformado dando origem ao modelo ló-

gico que identifica com mais detalhes características das entidades, atributos e 

seus relacionamentos. Por fim, o modelo lógico é transformado em um script SQL 

para ser implementado no MySQL. Os modelos lógicos e físicos podem ser en-

contrados no Anexo C. 

4.6 INTERFACE GRÁFICA 

A tela de login do SISTFD é ilustrada na Figura 12. A partir da autenti-

cação, o usuário tem acesso às funcionalidades do sistema disponíveis para um 

determinado perfil de acesso (administrador ou atendente). Algumas telas do 

SISTFD serão ilustradas a seguir.  

 

   A Figura 13 mostra a tela inicial do sistema com o menu disponível pa-

ra o perfil de atendente. O menu foi organizado contendo as principais entidades 

do sistema e para cada entidade, uma gama de funcionalidades relacionadas a 

entidade é disponibilizada. Por exemplo, para cadastrar um paciente no Programa 

de TFD, intuitivamente, o operador irá procurar na aba Paciente as operações 

disponíveis. 

Figura 12: Tela de login do SISTFD. 
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A tela de cadastro de um paciente é exibida na Figura 14. Nesta tela, 

os campos necessários para o cadastro do paciente no TFD devem ser preenchi-

dos. É possível adicionar diversos números telefônicos (celular, residencial, co-

mercial entre outros) ao cadastro do paciente. Caso a opção de cancelar seja es-

colhida, a tela inicial do sistema será exibida. 

A tela de consulta de paciente é exibida na Figura 15. Para localizar o 

cadastro de um paciente, o atendente pode realizar consultas pelo nome ou pelo 

número do CPF. Caso a consulta seja realizada pelo nome do paciente, todos os 

Figura 13: Tela inicial do SISTFD. 

Figura 14: Tela de cadastro de paciente. 
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pacientes que contenham pelo menos parte do nome informado serão listados. 

Após a consulta do cadastro do paciente, o atendente pode solicitar um tratamen-

to médico ou alterar o registro do paciente. 

  

 A Figura 16 mostra a tela de consulta de tratamento médico. O aten-

dente pode realizar consultas pelo número de TFD ou pelo nome do paciente. A 

partir de uma consulta, o atendente pode realizar diversas operações (alterar, a-

gendar, solicitar reembolso e transporte) para um determinado registro de trata-

mento médico. 

Figura 15: Tela de consulta de paciente. 

Figura 16: Tela de consulta de tratamento médico. 
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CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

  

Esse trabalho apresentou o desenvolvimento de um sistema de gestão 

de atendimento, o SISTFD com o intuito de gerenciar os serviços oferecidos pelo 

Programa de Tratamento Fora de Domicílio do Ministério da Saúde. Esse trabalho 

apresentou a rotina do departamento de Tratamento Fora de Domicílio identifi-

cando os benefícios controlados, as atividades realizadas, bem como as proble-

máticas envolvidas. A partir dessas premissas, o SISTFD foi modelado com o ob-

jetivo de controlar o cadastro de pacientes no programa de TFD; a solicitação de 

um tratamento médico; os cadastros dos agendamentos de tratamento médico; o 

agendamento do transporte; as solicitações de reembolso e gerar diversos relató-

rios operacionais e estratégicos. 

Na modelagem e implementação foi demonstrado os modelos em UML 

do SISTFD e também foram descritas as iterações necessárias para a implemen-

tação do sistema. O sistema foi desenvolvido usando o Java EE e o MySQL, co-

mo sistema de gerenciamento de banco de dados. Também foi abordado que a 

ferramenta utilizou o Hibernate para realizar o mapeamento objeto relacional entre 

a ferramenta e o banco de dados. A escolha pelo desenvolvimento web do siste-

ma foi embasada pela flexibilidade de acesso, já que em qualquer local é possível 

acessar as informações contidas na aplicação. 

Como trabalhos futuros será desenvolvido uma interface mobile para o 

sistema utilizando o Android SDK, a fim de possibilitar uma portabilidade do sis-

tema. O sistema de agendamento de transporte será aprimorado permitindo vi-

sualizar as vagas disponíveis para o agendamento e mais relatórios serão dispo-

nibilizados ao atendente e administrador. 
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ANEXO A – LAUDO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO – FRENTE  
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ANEXO B – LAUDO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO – VERSO 
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ANEXO C – MODELOS DO BANCO DE DADOS DO SISTFD 

 

1- Modelo Conceitual 

 

2- Modelo Lógico 

 

NOTA_FISCAL (IdNota, data, valor, tipoDespesa) 

 

UNIDADE_SAUDE (idUnidade, endereço, bairro, numero, nome, CEP, municí-

pio, estado) 

 

PACIENTE(idPaciente, nome, dataNascimento, sexo, CPF, CNS, CEP, nomeMa-

e, nomePai, endereço, numero, bairro, complemento, dataCadastro) 

 

SERVIDOR (idServidor, nome, matricula, senha, login) 

 

ADMINISTRADOR (idServidor) 

idServidor REFERENCIA SERVIDOR 
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ATENDENTE (idServidor) 

idServidor REFERENCIA SERVIDOR 

 

TELEFONE (idTelefone, tipo, numero, idPaciente) 

idPaciente REFERENCIA PACIENTE 

 

TRATAMENTO_MEDICO (idTratamento, numeroTFD, especialidade, diagnos-

ticoProvavel, tratamentoIndicado, examesRealizados, medicoSolicitante, status, pa-

tologiaMonitorada, idPaciente) 

idPaciente REFERENCIA PACIENTE 

 

REEMBOLSO (idReembolso, dataSolicitacao, total, idTratamento, idNota) 

idTratamento REFERENCIA TRATAMENTO_MEDICO 

idNota REFERENCIA NOTA_FISCAL 

 

AGENDAMENTO(idAgendamento, dataAgendamento, observacao, idUnidade, 

idServidor, idTratamento) 

idUnidade REFERENCIA UNIDADE_SAUDE 

idServidor REFERENCIA SERVIDOR 

idTratamento REFERENCIA TRATAMENTO_MEDICO 

 

TRANSPORTE(idAgendamento, acompanhante, dataSolicitacao) 

idAgendamento REFERENCIA AGENDAMENTO 

 

TRATAMENTO(idAgendamento, horário, origem) 

idAgendamento REFERENCIA AGENDAMENTO 

 

3- Modelo Físico 

 

-- phpMyAdmin SQL Dump 

-- version 3.3.9 

-- http://www.phpmyadmin.net 

-- 

-- Servidor: localhost 

-- Tempo de Geração: Jun 26, 2016 as 10:01 PM 

-- Versão do Servidor: 5.5.8 

-- Versão do PHP: 5.3.5 

 

SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO"; 

 

 

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */; 

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS 

*/; 

/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */; 

/*!40101 SET NAMES utf8 */; 

 

-- 



78 

 

-- Banco de Dados: `sistfd` 

-- 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estrutura da tabela `administrador` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `administrador` ( 

  `id_servidor` bigint(20) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id_servidor`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- 

-- Extraindo dados da tabela `administrador` 

-- 

 

INSERT INTO `administrador` (`id_servidor`) VALUES 

(2); 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estrutura da tabela `agendamento` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `agendamento` ( 

  `id_agendamento` bigint(20) NOT NULL, 

  `dataAgendamento` date NOT NULL, 

  `observacao` varchar(255) DEFAULT NULL, 

  `id_servidor` bigint(20) NOT NULL, 

  `id_tm` bigint(20) NOT NULL, 

  `id_unidadeSaude` bigint(20) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id_agendamento`), 

  KEY `FK5ev1s7bypg11q71410mm1uwit` (`id_servidor`), 

  KEY `FK66vpywlmt3llmyo1k7jiwa896` (`id_tm`), 

  KEY `FKpiyvdee5bhqe7lkthy0jlueg7` (`id_unidadeSaude`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- 

-- Extraindo dados da tabela `agendamento` 

-- 

 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estrutura da tabela `agendamentotm` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `agendamentotm` ( 

  `hora` varchar(255) NOT NULL, 

  `origemAgendamento` varchar(255) NOT NULL, 
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  `id_agendamento` bigint(20) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id_agendamento`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- 

-- Extraindo dados da tabela `agendamentotm` 

-- 

 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estrutura da tabela `agendamentotransporte` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `agendamentotransporte` ( 

  `acompanhante` varchar(255) NOT NULL, 

  `dataSolicitacao` date NOT NULL, 

  `id_agendamento` bigint(20) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id_agendamento`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- 

-- Extraindo dados da tabela `agendamentotransporte` 

-- 

 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estrutura da tabela `atendente` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `atendente` ( 

  `id_servidor` bigint(20) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id_servidor`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- 

-- Extraindo dados da tabela `atendente` 

-- 

 

INSERT INTO `atendente` (`id_servidor`) VALUES 

(1); 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estrutura da tabela `hibernate_sequence` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `hibernate_sequence` ( 

  `next_val` bigint(20) DEFAULT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
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-- 

-- Extraindo dados da tabela `hibernate_sequence` 

-- 

 

INSERT INTO `hibernate_sequence` (`next_val`) VALUES 

(3), 

(3), 

(3), 

(3), 

(3), 

(3), 

(3), 

(3), 

(3); 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estrutura da tabela `notafiscal` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `notafiscal` ( 

  `id_notafiscal` bigint(20) NOT NULL, 

  `dataDespesa` date NOT NULL, 

  `tipoDespesa` varchar(255) NOT NULL, 

  `valor` float NOT NULL, 

  `reembolso_ID` bigint(20) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id_notafiscal`), 

  KEY `FKd6k0sl899tuihg6ovu409j4wr` (`reembolso_ID`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- 

-- Extraindo dados da tabela `notafiscal` 

-- 

 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estrutura da tabela `paciente` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `paciente` ( 

  `id_paciente` bigint(20) NOT NULL, 

  `CEP` varchar(255) NOT NULL, 

  `CNS` varchar(255) NOT NULL, 

  `CPF` varchar(255) DEFAULT NULL, 

  `bairro` varchar(255) NOT NULL, 

  `complemento` varchar(255) DEFAULT NULL, 

  `dataCadastro` date NOT NULL, 

  `dataNascimento` datetime NOT NULL, 

  `endereco` varchar(255) NOT NULL, 

  `nome` varchar(255) NOT NULL, 
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  `nomeMae` varchar(255) NOT NULL, 

  `nomePai` varchar(255) NOT NULL, 

  `numero` varchar(255) NOT NULL, 

  `sexo` char(1) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id_paciente`), 

  UNIQUE KEY `UK_pawy4a12pvixkc7sab8awdhjv` (`CNS`), 

  UNIQUE KEY `UK_q2ukesm5gsup1s708wpogf75m` (`nome`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- 

-- Extraindo dados da tabela `paciente` 

-- 

 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estrutura da tabela `parametrosconfiguracao` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `parametrosconfiguracao` ( 

  `id_pConfiguracao` bigint(20) NOT NULL, 

  `qtdMaxPassageiros` int(11) NOT NULL, 

  `valorMaximoReembolso` float NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id_pConfiguracao`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- 

-- Extraindo dados da tabela `parametrosconfiguracao` 

-- 

 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estrutura da tabela `reembolso` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `reembolso` ( 

  `id_reembolso` bigint(20) NOT NULL, 

  `acompanhante` varchar(255) NOT NULL, 

  `dataSolicitacao` date NOT NULL, 

  `valorTotal` float NOT NULL, 

  `paciente_id` bigint(20) NOT NULL, 

  `tm_id` bigint(20) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id_reembolso`), 

  KEY `FK4pvkkefj9k51c9q74bt98iflf` (`paciente_id`), 

  KEY `FKg1r3m1hq1h0mj1qmrhbs2p5tc` (`tm_id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- 

-- Extraindo dados da tabela `reembolso` 

-- 
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-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estrutura da tabela `servidor` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `servidor` ( 

  `id_servidor` bigint(20) NOT NULL, 

  `login` varchar(255) NOT NULL, 

  `matricula` varchar(255) NOT NULL, 

  `nome` varchar(255) NOT NULL, 

  `senha` varchar(255) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id_servidor`), 

  UNIQUE KEY `UK_hxdccag5vdrj86swmttodmajb` (`login`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- 

-- Extraindo dados da tabela `servidor` 

-- 

 

INSERT INTO `servidor` (`id_servidor`, `login`, `matricula`, `no-

me`, `senha`) VALUES 

(1, 'Tielle', '123456-0', 'Tielle da Silva Alexandre', '123456'), 

(2, 'TielleSA', '6357126-9', 'Tielle da Silva Alexandre', 

'123456'); 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estrutura da tabela `telefone` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `telefone` ( 

  `id_telefone` bigint(20) NOT NULL, 

  `numero` varchar(255) NOT NULL, 

  `tipo` varchar(255) NOT NULL, 

  `paciente_id` bigint(20) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id_telefone`), 

  KEY `FK3u8rh792itqwtj2qxg1de9u34` (`paciente_id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- 

-- Extraindo dados da tabela `telefone` 

-- 

 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estrutura da tabela `tratamentomedico` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tratamentomedico` ( 
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  `id_tm` bigint(20) NOT NULL, 

  `dataSolicitacao` date NOT NULL, 

  `diagnosticoProvavel` varchar(255) NOT NULL, 

  `especialidade` varchar(255) NOT NULL, 

  `examesRealizados` varchar(255) NOT NULL, 

  `medicoSolicitante` varchar(255) NOT NULL, 

  `numeroTFD` varchar(255) NOT NULL, 

  `patologiaMonitorada` varchar(255) NOT NULL, 

  `status` varchar(255) NOT NULL, 

  `tratamentoIndicado` varchar(255) NOT NULL, 

  `paciente_id` bigint(20) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id_tm`), 

  UNIQUE KEY `UK_4kkl7x8pv7ltm5uso66er2r6n` (`numeroTFD`), 

  KEY `FKl9tn0dq1nmspgyv443ybnn3sv` (`paciente_id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- 

-- Extraindo dados da tabela `tratamentomedico` 

-- 

 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estrutura da tabela `unidadesaude` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `unidadesaude` ( 

  `id_unidadeSaude` bigint(20) NOT NULL, 

  `bairro` varchar(255) NOT NULL, 

  `cep` varchar(255) NOT NULL, 

  `complemento` varchar(255) DEFAULT NULL, 

  `endereco` varchar(255) NOT NULL, 

  `estado` varchar(255) NOT NULL, 

  `municipio` varchar(255) NOT NULL, 

  `nome` varchar(255) NOT NULL, 

  `numero` varchar(255) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id_unidadeSaude`), 

  UNIQUE KEY `UK_dv3h7bpbi6mspa449hxfc7t28` (`nome`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- 

-- Extraindo dados da tabela `unidadesaude` 

-- 

 

 

-- 

-- Restrições para as tabelas dumpadas 

-- 

 

-- 

-- Restrições para a tabela `administrador` 

-- 

ALTER TABLE `administrador` 
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  ADD CONSTRAINT `FKcpoaibmcpgwodosmqg0faeaxj` FOREIGN KEY 

(`id_servidor`) REFERENCES `servidor` (`id_servidor`); 

 

-- 

-- Restrições para a tabela `agendamento` 

-- 

ALTER TABLE `agendamento` 

  ADD CONSTRAINT `FKpiyvdee5bhqe7lkthy0jlueg7` FOREIGN KEY 

(`id_unidadeSaude`) REFERENCES `unidadesaude` (`id_unidadeSaude`), 

  ADD CONSTRAINT `FK5ev1s7bypg11q71410mm1uwit` FOREIGN KEY 

(`id_servidor`) REFERENCES `servidor` (`id_servidor`), 

  ADD CONSTRAINT `FK66vpywlmt3llmyo1k7jiwa896` FOREIGN KEY 

(`id_tm`) REFERENCES `tratamentomedico` (`id_tm`); 

 

-- 

-- Restrições para a tabela `agendamentotm` 

-- 

ALTER TABLE `agendamentotm` 

  ADD CONSTRAINT `FK92810p96riduj3fscxoyfrsj` FOREIGN KEY 

(`id_agendamento`) REFERENCES `agendamento` (`id_agendamento`); 

 

-- 

-- Restrições para a tabela `agendamentotransporte` 

-- 

ALTER TABLE `agendamentotransporte` 

  ADD CONSTRAINT `FK3vru9qj4wr19cw2r5i2abkuh4` FOREIGN KEY 

(`id_agendamento`) REFERENCES `agendamento` (`id_agendamento`); 

 

-- 

-- Restrições para a tabela `atendente` 

-- 

ALTER TABLE `atendente` 

  ADD CONSTRAINT `FKja5hr6w1h3m49cyg9xdxef4f9` FOREIGN KEY 

(`id_servidor`) REFERENCES `servidor` (`id_servidor`); 

 

-- 

-- Restrições para a tabela `notafiscal` 

-- 

ALTER TABLE `notafiscal` 

  ADD CONSTRAINT `FKd6k0sl899tuihg6ovu409j4wr` FOREIGN KEY 

(`reembolso_ID`) REFERENCES `reembolso` (`id_reembolso`); 

 

-- 

-- Restrições para a tabela `reembolso` 

-- 

ALTER TABLE `reembolso` 

  ADD CONSTRAINT `FKg1r3m1hq1h0mj1qmrhbs2p5tc` FOREIGN KEY 

(`tm_id`) REFERENCES `tratamentomedico` (`id_tm`), 

  ADD CONSTRAINT `FK4pvkkefj9k51c9q74bt98iflf` FOREIGN KEY 

(`paciente_id`) REFERENCES `paciente` (`id_paciente`); 

 

-- 

-- Restrições para a tabela `telefone` 

-- 
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ALTER TABLE `telefone` 

  ADD CONSTRAINT `FK3u8rh792itqwtj2qxg1de9u34` FOREIGN KEY (`paci-

ente_id`) REFERENCES `paciente` (`id_paciente`); 

 

-- 

-- Restrições para a tabela `tratamentomedico` 

-- 

ALTER TABLE `tratamentomedico` 

  ADD CONSTRAINT `FKl9tn0dq1nmspgyv443ybnn3sv` FOREIGN KEY (`paci-

ente_id`) REFERENCES `paciente` (`id_paciente`); 
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ANEXO D – DIAGRAMAS DE QEQUÊNCIA 

 

1) CADASTRAR PACIENTE 
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2) EXCLUIR AGENDAMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO 
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3) SOLICITAR REEMBOLSO 
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4) GERAR RELATÓRIO DE TRATAMENTOS MÉDICOS SOLICITADO POR PA-

CIENTE 

 


