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RESUMO 

No ramo de prestação de serviços existem profissionais que fazem atendimento com            
hora marcada. Estes profissionais em seu dia-a-dia necessitam controlar o          
agendamento destes atendimentos, bem como cobrar pelo serviço prestado. Estas          
atividades são intermediadas por algum atendente ou secretária durante o horário           
comercial. Este trabalho visa estabelecer uma interface direta de comunicação dos           
prestadores de serviço com seus clientes, facilitando o pedido de atendimento e            
simplificando o processo de cobrança pelos serviços prestados. 

Palavras-chaves: agendamento, serviço e pagamento. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

In the service market the professional commonly uses scheduled services. These           
professionals daily need to control the agenda and the service charging. Usually,            
these activities are performed by another person like assistants during business           
hours. This work aims to provide a simple and direct communication interface            
between professionals and customers, facilitating scheduling and simplifying the         
billing process. 

Keywords: schedule, service, and payment. 
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1. INTRODUÇÃO 

No ramo de prestação de serviços existem profissionais que fazem          

atendimento com hora marcada. Estes profissionais em seu dia-a-dia necessitam          

controlar o agendamento destes atendimentos, bem como cobrar pelo serviço          

prestado. 

Normalmente, o agendamento e cobrança são intermediados por algum         

atendente ou secretária durante o horário comercial. Além disso, ao final do            

atendimento, os pagamentos são realizados por dinheiro em espécie ou          

transferência bancária. 

 

Neste contexto, vários problemas são conhecidos: 

 

● Marcação de atendimento só pode ser feito por meio telefônico e em horário             

comercial. 

● Custos para se manter estrutura com atendente ou secretária. 

● Possibilidade de ruído de comunicação, gerando marcações imprecisas. 

● Marcações do profissional desatualizadas em relação às marcações do         

atendimento. 

● Dificuldade de comunicação, fora do horário comercial, para comunicação de          

imprevistos, reagendamentos e cancelamentos. 

● Necessidade de ligação telefônica para contato, acarretando custos maiores. 

● Pagamento de atendimento feito por meio de dinheiro em espécie,          

dificultando o troco. 

● Risco de se deslocar com dinheiro de pagamentos. 

● Controle da baixa de pagamento por transferência bancária. 

  



 

Soluções existentes para controle de prestação de serviço possuem         

basicamente funcionalidades como cadastro de usuário, registro de dados de          

pagamento, cobrança por meio eletrônico e troca de mensagens. 

O objetivo deste trabalho é estabelecer uma interface direta de          

comunicação dos prestadores de serviço com seus clientes, facilitando o pedido de            

atendimento e simplificando o processo de cobrança pelos serviços prestados. 

Em um primeiro contato com o prestador de serviços a comunicação pode            

ser feita por troca de mensagem, com envio de link para marcação de compromisso.              

Os demais agendamentos, reagendamentos e cancelamento poderão ser feitos         

diretamente por meio do sistema de controle. 

A cobrança fica a cargo do sistema de controle, não necessitando de            

interação do prestador de serviço e do cliente. Para isto, basta o cliente ter              

cadastrado um meio de pagamento eletrônico no sistema de controle. 

O custo de cada serviço a ser agendado é configurado pelo prestador de             

serviço ao disponibilizar sua agenda para marcações. 

Este trabalho foi desenvolvido a partir de levantamento de requisitos com           

profissionais de saúde que prestam atendimento como autônomo. A partir deste           

ponto de vista, definiu-se a solução de software adotada, orientada a sistemas Web             

na Nuvem com interfaces especializadas em dispositivos móveis, como o meio mais            

prático e acessível ao usuário final. 

 

 

 

  



 

2. SISTEMAS DE ATENDIMENTO  

Simples ações como solicitar agendamento médico, contratar serviço de         

manutenção doméstica, agendar atendimento domiciliar ou programar uma viagem         

com passagens e hospedagem tornam-se tarefas que tomam um tempo para sua            

realização. 

O tempo gasto na escolha de um profissional ou estabelecimento para           

atendimento, na busca por boas indicações profissionais, em telefonemas para          

solicitar um atendimento ou mesmo no deslocamento até o prestador de serviço            

torna estas tarefas ainda mais onerosas. 

Diante deste cenário, é crescente o surgimento de serviços baseados na           

Internet, onde é possível em poucos minutos resolver problemas que          

tradicionalmente poderiam demandar tempo e atenção dedicada, principalmente se         

levarmos em conta a interação humana nos atendimentos. 

Este segmento de serviços com foco no consumidor final e baseado na            

Internet evoluiu dos serviços de vendas online por meio dos portais de varejo como              

Amazon.com e Submarino.com e têm se expandido principalmente após o advento           

de aplicativos em dispositivos móveis, o que torna ainda mais simples e constante a              

interação com estes serviços. 

 

Estes são alguns exemplos de serviços: 

 

 

  

 

  



 

GetNinjas 

www.getninjas.com.br 

 

“Ajudar a contratar o melhor profissional para o serviço que o cliente precisa.” 

 

Serviço similar a páginas amarelas com profissionais especializados em         
diversos tipos de atividade, poupando o tempo com a busca por indicações. 

As categorias oferecidas são: Assistência Técnica, Serviços de Ensino,         
Serviços Automotivos, Consultoria, Design e Tecnologia, Eventos, Moda e Beleza,          
Reformas, Saúde e Serviços Domésticos. 

 

Este sistema possui as seguintes características: 

 

● Mediar a comunicação entre o profissional e o cliente.  

● Busca por profissionais recomendados para o serviço solicitado, de acordo          

com a localização geográfica do cliente. 

● Solicitação de serviço em duas etapas: Pedido de Orçamento feito a partir de             

perguntas direcionadas por categoria e Contato dos Prestadores de Serviço. 

● Prestadores de Serviço concorrem entre si pelo cliente que solicitou          

atendimento, fazendo contato diretamente com o cliente. 

● Agendamento é feito no contato do prestador de serviço com o cliente. 

● Prestação de serviço pode ser feita remotamente ou presencialmente         

mediante agendamento. 

● O custo do GetNinjas é pago pelo prestador de serviço indicado pela            

plataforma. 

 

Este é um sistema de Informação com Interface Web e Interface Móvel            

que contém um formulário para direcionamento de perguntas que compõem o           

pedido de orçamento. 

http://www.getninjas.com.br/


 

DoutorJá 

www.doutorja.com.br 

 

“O Doutor Já te dá acesso a consultas médicas que cabem no seu bolso.” 

Este é um serviço de busca por profissionais de saúde que possui as             
seguintes características: 

● Mediar a comunicação entre o profissional de saúde e o cliente.  

● Busca de profissionais de saúde de acordo com a localização geográfica do            

cliente, especialidade e faixa de preço. 

● Listagem de profissionais com visualização de perfil  

● Disponibilização de agenda do profissional para novo agendamento. 

● Solicitação de agendamento realizada pelo cliente através da interface do          

sistema. 

● O custo do DoutorJá é pago pelo profissional contratado por meio do sistema. 

 

Como o sistema anteriormente descrito, este sistema possui Interface Web          

e Interface Móvel e formulário para direcionamento de perguntas que compõem o            

pedido de orçamento. 

 

Outros Trabalhos Relacionados: 

 

HomeBeauty 

www.hbeauty.com.br 

 

Agendamento de serviço de manicures pelo celular para atendimento         

domiciliar. 

Disponibiliza busca por profissionais, com opção de agendamento e         

avaliação do serviço prestado. 

 

http://www.hbeauty.com.br/
http://www.doutorja.com.br/


 

 99 Taxis Desenvolvimento de Softwares LTDA 

www.99taxis.com 

 

Fundada em 2012 por três brasileiros aficionados em tecnologia, está          

presente em 350 cidades do território nacional. 

Permite solicitação imediata de corridas de táxi via aplicativo móvel,          

podendo efetuar cálculo de tarifa feito por meio do deslocamento registrado via GPS             

(do dispositivo móvel do motorista). 

A comunicação entre passageiro e motorista pode ser feita via troca de            

mensagens. 

  

iFood.com Agência de Restaurantes Online S.A 

www.ifood.com.br 

 

Empresa fundada em 2012 por quatro sócios brasileiros como solução de           

delivery para restaurantes. 

Permite o cadastro de cardápios dos restaurantes e solicitação imediata          

de refeições via aplicativo móvel, sendo um elo de ligação entre restaurantes e             

clientes. Não é necessário informar a cada pedido dados de cobrança e endereço de              

entrega, apenas no cadastro. 

 

Netflix Inc 

www.netflix.com 

 

Provedora e produtora global de filmes e séries de televisão via streaming,            

fundada na Califórnia em 1997 como serviço de entrega de DVDs pelo correio, hoje              

contando com mais de 90 milhões de assinantes pelo mundo. 

O ano de 2011 marcou sua migração do uso de meio físico de aluguel de               

filmes para o meio eletrônico, por intermédio de streaming de vídeo. 

Possui modelo de assinatura mensal para acesso a grande acervo          

audio-visual por meio de dispositivos domésticos (Smart TVs e Smart Phones). 

http://www.netflix.com/
http://www.ifood.com.br/
http://www.99taxis.com/


 

 Booking.com B.V. 

www.booking.com 

 

Empresa de origem holandesa com sede em Amsterdã, presente em 70           

países. 

A empresa presta serviço de reserva de acomodações online, contando          

com o apoio internacional de várias empresas parceiras locais. 

Atualmente um dos meios mais simples de se conseguir acomodação,          

além de possuir preços promocionais, mais atraentes dos que os praticados em            

agendamentos diretamente com os hotéis. 

  

Decolar.com Ltda 

www.decolar.com 

 

Filial brasileira da maior agência de viagens da Argentina (Despegar.com). 

Serviço disponibiliza a compra de passagens aéreas e a reserva de hotéis.            

Há ainda oferta de pacotes de viagens, aluguel de carros, dentre outros. 

O serviço se propõe a ser um perfeito substituto a uma agência de viagens              

tradicional. 

 

Google Agenda (Google Calendar) 

calendar.google.com 

 

Gerenciador de agenda, integrante da suíte de aplicativos do Google, que           

tem como um dos principais aspectos o acesso transparente aos serviços,           

independente do meio (desktop, tablet, smartphone, etc…). 

Permite controlar diversas agendas simultaneamente (trabalho, faculdade,       

pessoal, etc…), registrar compromissos, convidar participantes para reuniões e         

eventos, além de reservar recursos como salas de reunião (na versão paga). 

O serviço permite ainda configurar notificações para lembrar o usuário de           

compromissos próximos. 

http://www.booking.com/
https://calendar.google.com/
http://www.decolar.com/


 

 

Dentre todos os exemplos, os que possuem pagamento pelo serviço          

prestado efetuam cobrança por meio eletrônico (cartão de crédito), com          

possibilidade de cadastro dos dados de cobrança para reuso posterior. 

Todos estes empreendimentos atingiram escala e possuem infraestrutura        

própria para operação de sistemas de informação que viabilizem o negócio. 

Contudo, para a parcela de pequenos prestadores de serviço e autônomos           

há uma grande lacuna a ser preenchida. Não existe um facilitador para controle de              

demanda de atendimento, associado a um modelo de cobrança sem intervenção           

direta, o que este trabalho se propõe a estudar. 

Desta forma, é possível prover serviços similares sem a necessidade de           

uma infraestrutura dedicada a cada negócio, sendo uma alternativa viável para o            

suporte tecnológico de pequenos negócios no país. 

Os exemplos de trabalhos relacionados que mais se assemelham a este           

trabalho são o Google Agenda, Booking.com e Decolar.com, onde basicamente há o            

serviço de controle de reserva e/ou agendamento. 

No caso do presente trabalho, o objetivo é controlar o agendamento de            

atendimentos, com disponibilização de agenda para marcação de hora e cobrança           

por meio eletrônico, esta última comum a todos os exemplos. 

Como relação aos meios de pagamento, optou-se pelo uso restrito a           

cartão de crédito, pois a integração com planos de saúde implica na não             

monetização do atendimento por parte do aplicativo. 

 

 

 

 

 

 

  



 

3. ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA 

3.1  ESCOPO DE UTILIZAÇÃO 

A partir do tema do Trabalho de Conclusão do Curso, foi desenvolvido um             

sistema conceitual com seu escopo definido em um sistema de agendamentos para            

profissionais da área de saúde. 

O sistema tem como cenários de utilização a gestão de agendamentos de            

atendimentos da Área de Saúde, a geração automática de relacionamento entre           

cliente e profissional e ainda, cobrança por meio eletrônico do serviço prestado. 

Os principais usuários deste sistema conceitual são prestadores de         

serviço autônomos, consultórios, clínicas de saúde e pacientes 

 

Este sistema é constituído de três partes principais: 

 

● Serviços de Cadastro, Interação e Gestão, implantados Server-Side na         

Nuvem. 

● Aplicativo Móvel para o Profissional. 

● Aplicativo Móvel para o Cliente. 

 

  



 

3.2 ANÁLISE DE REQUISITOS 

Tabela 1: Requisitos Funcionais. 

Controlar o agendamento de prestação de serviços. RF01 

Prover meio de contato entre prestador de serviço e cliente. RF02 

Permitir o pagamento de serviço por meio eletrônico. RF03 

Processar automaticamente o pagamento de um agendamento. RF04 

Ser ponto de contato entre cliente e prestador de serviço. RF05 

Disponibilizar interfaces independentes para cliente e prestador de        

serviço. 

RF06 

Permitir que o prestador de serviço possa utilizar o sistema de forma            

autônoma para atender seus clientes, sem necessidade de um         

atendente dedicado. 

RF07 

A Tabela 1 apresenta os requisitos funcionais do sistema. 

 

Tabela 2: Requisitos Não-Funcionais. 

Utilização de tecnologia móvel para implementação da solução. RNF01 

Implementação de serviços em infraestrutura baseada na Nuvem. RNF02 

Não depender de infraestrutura específica de banco de dados. RNF03 

Utilização do mesmo code-base para as aplicações móveis do cliente e           

do prestador de serviço. 

RNF04 

A Tabela 2 apresenta os requisitos não-funcionais do sistema.  



 

3.3  CASOS DE USO 

3.3.1  DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

As Figuras 1, 2 e 3 mostram os diagramas de caso de uso para usuário               

(abstração para os demais atores, que herdam funcionalidades de um dado “usuário            

genérico” do aplicativo para Android1), profissional e cliente respectivamente. 

 

  

 

 

Figura 1: Diagrama de Caso de Uso do Usuário do Aplicativo. 

 



 

 

 

Figura 2: Diagrama de Caso de Uso do Profissional. 

 

 
 



 

 

 

Figura 3: Diagrama de Caso de Uso do Cliente. 

 
 
 
 

 

 

 

  



 

As Figuras 4, e 5 mostram os dois casos de uso para o administrador do               

sistema: gerenciamento dos serviços para acesso e manutenção do sistema e           

gerenciamento de serviços de agendamento. A Figura 6 apresenta o caso de uso do              

escalonador de pagamentos. 

 

Figura 4: Diagrama de Caso de Uso do Administrador do Sistema. 

 

 



 

 
 

 

Figura 5: Diagrama de Caso de Uso do Administrador do Sistema (II). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 6: Diagrama de Caso de Uso do Escalonador do Sistema. 

 
 

 

  



 

3.3.2  DESCRIÇÃO DE CASOS DE USO 

A seguir, os principais casos de uso observados do ponto de vista das             

aplicações móveis são descritos, sem se deter nos casos de uso de CRUDs do              

sistema Server-Side. 

Tabela 3: Caso de Uso de Cadastro de Profissional. 
 

Cadastro de Profissional Nome 

Registrar usuário no sistema. Objetivos 

Profissional Atores 

Não existir cadastro anterior para o mesmo identificador de profissional. Pré-Condições 

Abertura do aplicativo móvel do profissional pela primeira vez. Evento Chave (Trigger) 

1. Usuário abre aplicativo. 
2. Usuário preenche tela de cadastro. 
3. Usuário clica no botão CRIAR. 
4. Usuário é redirecionado para tela inicial. 
5. Listagem de Agendamentos é carregada e exibida. 

Fluxo Principal 

3.1 Profissional já está cadastrado. 
3.1.1 Recuperação de Senha é exibida. Fluxo Alternativo 

Listagem de Agendamentos. Extensões 

Profissional registrado no sistema. Pós-Condições 

Só pode existir um cadastro para um mesmo identificador de profissional. Regras de Negócio 

O cadastro só deve ser aceito se o aplicativo conseguir estabelecer comunicação                       
com o servidor. 

Requisitos 
Não-Funcionais 

  



 

Tabela 4: Caso de Uso de Cadastro de Cliente. 
 

Cadastro de Cliente Nome 

Registrar usuário no sistema. Objetivos 

Cliente Atores 

Não existir cadastro anterior para o mesmo identificador de cliente. Pré-Condições 

Abertura do aplicativo móvel do cliente pela primeira vez. Evento Chave (Trigger) 

1. Usuário abre o aplicativo 
2. Usuário preenche tela de cadastro 
3. Usuário clica no botão CRIAR 
4. Usuário é redirecionado para tela inicial. 
5. Listagem de Agendamentos é carregada e exibida. 

Fluxo Principal 

3.1 Profissional já está cadastrado. 
3.1.1 Recuperação de Senha é exibida. Fluxo Alternativo 

 Extensões 

Cliente registrado no sistema. Pós-Condições 

Só pode existir um cadastro para um mesmo identificador de cliente. Regras de Negócio 

O cadastro só deve ser aceito se o aplicativo conseguir estabelecer comunicação                       
com o servidor. 

Requisitos 
Não-Funcionais 

  



 

Tabela 5: Caso de Uso de Menu do Aplicativo.  
 

Menu do Aplicativo Nome 

Permitir navegação do usuário do sistema entre as funcionalidades. Objetivos 

Cliente e Profissional. Atores 

Usuário cadastrado no sistema. 
Usuário logado no sistema. Pré-Condições 

Clique no ícone de menu na tela inicial, quando o menu estiver recolhido. Evento Chave (Trigger) 

1. Usuário clica no ícone de menu. 
2. Menu é exibido. Fluxo Principal 

 Fluxo Alternativo 

 Extensões 

Menu exibido sobre a tela principal. Pós-Condições 

 Regras de Negócio 

 Requisitos 
Não-Funcionais 

  



 

Tabela 6: Caso de Uso de Listagem de Agendamentos. 
 

Listagem de Agendamentos Nome 

Exibir agendamentos de um usuário. Objetivos 

Cliente e Profissional. Atores 

Usuário cadastrado no sistema. 
Usuário logado no sistema. Pré-Condições 

Clique na opção Agendamentos do Menu. Evento Chave (Trigger) 

1. Usuário clica na opção Agendamentos 
2. Listagem de Agendamentos é exibida. Fluxo Principal 

2.1 Não há agendamentos realizados. 
2.1.1 Nenhum item é exibido. Fluxo Alternativo 

Caso de Uso “Detalhes de Agendamento”. 
Caso de Uso “Cancelamento de Agendamento”. Extensões 

Listagem de Agendamentos é exibida na tela do aplicativo. Pós-Condições 

RN1 Só devem ser exibidos agendamentos relacionados ao usuário logado no                     
sistema. 
 
RN2 Só devem ser exibidos agendamentos com status AGENDADO e                   
PENDENTE_DE_PAGAMENTO. 
 
RN3 Agendamentos com status CANCELADO e REALIZADO não devem ser                   
exibidos. 

Regras de Negócio 

Os dados devem ser carregados do Server-Side e devem ser mantidos em cache                         
local pela aplicação com intervalo de 5 minutos. 

Requisitos 
Não-Funcionais 

  



 

Tabela 7: Caso de Uso de Listagem de Mensagens. 

Listagem de Mensagens Nome 

Exibir mensagens de um usuário. Objetivos 

Cliente e Profissional. Atores 

Usuário cadastrado no sistema. 
Usuário logado no sistema. Pré-Condições 

Clique na opção Mensagens do Menu. Evento Chave (Trigger) 

1. Usuário clica na opção Mensagens 
2. Listagem de Mensagens é exibida. Fluxo Principal 

2.1 Não há mensagens relacionadas ao cliente. 
2.1.1 Nenhum item é exibido. 
2.2 Cliente seleciona uma mensagem da listagem. 
2.2.1 Extensão de Caso de Uso com detalhes da mensagem. 

Fluxo Alternativo 

Caso de Uso “Detalhes de Mensagem”. Extensões 

Listagem de Mensagens é exibida na tela do aplicativo. Pós-Condições 

RN1 Só devem ser exibidas mensagens relacionadas ao usuário logado no                     
sistema. Regras de Negócio 

Os dados devem ser carregados do Server-Side e devem ser mantidos em cache                         
local pela aplicação com intervalo de 5 minutos. 

Requisitos 
Não-Funcionais 

  



 

Tabela 8: Caso de Uso de Listagem de Clientes. 

Listagem de Clientes. Nome 

Exibir clientes relacionados a um usuário. Objetivos 

Profissional Atores 

Usuário cadastrado no sistema. 
Usuário logado no sistema. Pré-Condições 

Clique na opção Clientes do Menu. Evento Chave (Trigger) 

1. Usuário clica na opção Clientes. 
2. Listagem de Pacientes é exibida. Fluxo Principal 

2.1 Não há clientes relacionados ao cadastro do usuário. 
2.1.1 Nenhum item é exibido. Fluxo Alternativo 

Caso de Uso “Criação de Agendamento”. Extensões 

Listagem de Clientes é exibida na tela do aplicativo. Pós-Condições 

RN1 Só devem ser exibidos clientes relacionados ao usuário logado no sistema. Regras de Negócio 

Os dados devem ser carregados do Server-Side e devem ser mantidos em cache                         
local pela aplicação com intervalo de 5 minutos. 

Requisitos 
Não-Funcionais 

  



 

Tabela 9: Caso de Uso de Listagem de Profissionais. 

Listagem de Profissionais Nome 

Exibir profissionais relacionados a um usuário. Objetivos 

Cliente Atores 

Usuário cadastrado no sistema. 
Usuário logado no sistema. Pré-Condições 

Clique na opção Profissionais do Menu. Evento Chave (Trigger) 

1. Usuário clica na opção Profissionais 
2. Listagem de Profissionais é exibida. Fluxo Principal 

2.1 Não há profissionais relacionados ao cadastro do usuário. 
2.1.1 Nenhum item é exibido. Fluxo Alternativo 

Caso de Uso “Criação de Agendamento”. Extensões 

Listagem de Profissionais é exibida na tela do aplicativo. Pós-Condições 

RN1 Só devem ser exibidos profissionais relacionados ao usuário logado no                     
sistema. Regras de Negócio 

Os dados devem ser carregados do Server-Side e devem ser mantidos em cache                         
local pela aplicação com intervalo de 5 minutos. 

Requisitos 
Não-Funcionais 

 

 

 

  



 

Tabela 10: Caso de Uso de Criação de Mensagem. 

Criação de Mensagem Nome 

Criação de Mensagem. Objetivos 

Cliente e Profissional Atores 

Usuário cadastrado no sistema. 
Usuário logado no sistema. 
Estar na tela de Agendamentos 

Pré-Condições 

Clique no botão enviar mensagem. Evento Chave (Trigger) 

1. Selecionar agendamento da lista. 
2. Clicar no botão Enviar Mensagem. 
3. Preencher formulário de mensagem. 
4. Clicar no botão Enviar do formulário 

Fluxo Principal 

4.1 Falha de Comunicação com o Server-Side 
4.1.1 Aplicativo móvel exibe mensagem de falha de comunicação. Fluxo Alternativo 

 Extensões 

Mensagem criada. Pós-Condições 

 Regras de Negócio 

A requisição deve ser enviada ao Server-Side de forma síncrona. Requisitos 
Não-Funcionais 

  



 

Tabela 11: Caso de Uso de Criar Relacionamento Entre Usuários. 

Criar Relacionamento Entre Usuários Nome 

Criar relacionamentos entre usuários do sistema a partir da agenda de contatos. Objetivos 

Cliente e Profissional. Atores 

Usuário cadastrado no sistema. 
Usuário logado no sistema. Pré-Condições 

Abertura do aplicativo Evento Chave (Trigger) 

1. Aplicativo consulta lista de contatos do telefone 
2. Aplicativo envia requisição ao Server-Side contendo todos os contatos                 

telefônicos. 
3. Server-Side relaciona quais usuários possuem registro mútuo na agenda                 

de contatos. 

Fluxo Principal 

2.1 Erro de comunicação com o Server-Side 
2.1.1 Falha silenciosa do aplicativo. 
3.1 Não há registros mútuos para os contatos do usuário logado. 
3.1.2 Nenhum relacionamento é estabelecido. 

Fluxo Alternativo 

 Extensões 

 Pós-Condições 

RN1 Os relacionamentos são estabelecidos entre o usuário logado e os demais                       
usuários existentes no sistema apenas quando houver presença mútua dos                   
contatos de usuários. 

Regras de Negócio 

O processamento do relacionamento deve ser feito de forma assíncrona. Requisitos 
Não-Funcionais 

  



 

Tabela 12: Caso de Uso de Criação de Agendamento. 

Criação de Agendamento Nome 

Criação de Agendamento para atendimento. Objetivos 

Cliente e Profissional Atores 

Usuário cadastrado no sistema. 
Usuário logado no sistema. Pré-Condições 

Clique no botão de Criar Agendamento Evento Chave (Trigger) 

1. Opção Agendamentos selecionada no menu. 
2. Clique no botão “Novo Agendamento”. 
3. Selecionar o Contato. 
4. Listagem de horários e locais disponíveis é carregada e exibida. 
5. Selecionar o Horário e Local. 
6. Clicar no botão CRIAR. 

Fluxo Principal 

3.1 Não existem contatos relacionados. 
3.1.1 Exibir mensagem de que não é possível realizar agendamento. 
4.1 Não existe Horário e Local disponíveis. 
4.1.1 Exibir mensagem de que não é possível realizar agendamento. 
5.1 Falha de Comunicação com o Server-Side 
5.1.1 Aplicativo móvel exibe mensagem de falha de comunicação. 

Fluxo Alternativo 

 Extensões 

Agendamento criado. Pós-Condições 

RN1 Os contatos exibidos devem possuir relacionamento no sistema com o                     
usuário logado. 
RN2 Os Horários e Locais de atendimento exibidos devem ser do Profissional                       
relacionado ao agendamento. 

Regras de Negócio 

Os dados para seleção devem ser carregados do Server-Side e devem ser                       
mantidos em cache local pela aplicação com intervalo de 5 minutos. 
 
A requisição deve ser enviada ao Server-Side de forma síncrona. 

Requisitos 
Não-Funcionais 

  



 

Tabela 13: Caso de Uso de Detalhes de Agendamento. 

Detalhes de Agendamento Nome 

Exibir detalhes de um agendamento. Objetivos 

Cliente e Profissional. Atores 

Usuário cadastrado no sistema. 
Usuário logado no sistema. 
Agendamento cadastrado. 

Pré-Condições 

Clique em um agendamento listado. Evento Chave (Trigger) 

1. Opção Agendamento selecionada no menu. 
2. Clique em um agendamento da lista. 
3. Exibição de detalhes de um agendamento. 

Fluxo Principal 

2.1 Lista de agendamentos vazia. Fluxo Alternativo 

 Extensões 

Detalhes de Agendamento Exibido na Tela. Pós-Condições 

 Regras de Negócio 

Os dados devem ser carregados do Server-Side e devem ser mantidos em cache                         
local pela aplicação com intervalo de 5 minutos. 

Requisitos 
Não-Funcionais 

  



 

Tabela 14: Caso de Uso de Cancelamento de Agendamento. 

Cancelamento de Agendamento Nome 

Cancelar um agendamento. Objetivos 

Cliente e Profissional. Atores 

Usuário cadastrado no sistema. 
Usuário logado no sistema. 
Agendamento cadastrado. 

Pré-Condições 

Clique no botão Cancelar Agendamento. Evento Chave (Trigger) 

1. Opção Agendamento selecionada no menu. 
2. Clique em um agendamento da lista. 
3. Exibição de detalhes de um agendamento. 
4. Clique no botão Cancelar Agendamento. 

Fluxo Principal 

2.1 Lista de agendamentos vazia. 
4.1 Falha de Comunicação com o Server-Side 
4.1.1 Aplicativo móvel exibe mensagem de falha de comunicação. 

Fluxo Alternativo 

 Extensões 

Agendamento cancelado. Pós-Condições 

RN1 O status CANCELADO é terminal. Regras de Negócio 

A requisição deve ser enviada ao Server-Side de forma síncrona. Requisitos 
Não-Funcionais 

  



 

Tabela 15: Caso de Uso de Cobrança de Agendamento. 

Cobrança de Agendamento Nome 

Cobrar agendamento de forma automática. Objetivos 

Cliente, Profissional e Escalonador do Sistema (Scheduler). Atores 

Cliente previamente cadastrado. 
Cliente com dados de cobrança eletrônica informados. 
Profissional previamente cadastrado. 
Agendamento de atendimento realizado entre Cliente e Profissional. 

Pré-Condições 

Término do atendimento agendado. Evento Chave (Trigger) 

1. Profissional encerra atendimento pela interface móvel. 
2. Aplicativo móvel envia requisição ao Server-Side da aplicação. 
3. Processo de cobrança é realizado. 
4. Envio de mensagem ao aplicativo móvel com detalhes da cobrança. 

Fluxo Principal 

2.1 Falha de Comunicação com o Server-Side 
2.1.1 Aplicativo móvel exibe mensagem de falha de comunicação. 
 
3.1 Falha de Cobrança 
3.1.1 Envio de mensagem ao aplicativo móvel com o motivo da falha. 

Fluxo Alternativo 

Cadastro de Meio de Pagamento Extensões 

Agendamento com status CONCLUIDO. 
Cobrança realizada com sucesso. Pós-Condições 

RN1 Um Agendamento só pode ter seu status alterado para CONCLUÍDO quando                       
for registrada cobrança com sucesso. Regras de Negócio 

Processo de cobrança deve ser realizado somente via Server-Side. 
 
A requisição deve ser enviada ao Server-Side de forma síncrona. 
 
O status atualizado de agendamento com cobrança efetuada deve ser refletido                     
no aplicativo móvel apenas quando for feita consulta de agendamentos, com                     
exibição de respectivos status. 

Requisitos 
Não-Funcionais 

  



 

Tabela 16: Caso de Uso de Informações Sobre o Aplicativo. 

Informações Sobre o Aplicativo Nome 

Exibir informações sobre o aplicativo. Objetivos 

Cliente e Profissional Atores 

Usuário cadastrado no sistema. 
Usuário logado no sistema. Pré-Condições 

Clique no botão de menu especial (à direita) e selecionar a opção “Sobre”. Evento Chave (Trigger) 

1. Clicar no menu especial 
2. Selecionar a opção “Sobre”. 
3. Exibir tela com informações sobre o aplicativo. 

Fluxo Principal 

 Fluxo Alternativo 

 Extensões 

Informações sobre o aplicativo exibidas na tela. Pós-Condições 

 Regras de Negócio 

 Requisitos 
Não-Funcionais 

  



 

Tabela 17: Caso de Uso de Solicitação de Ajuda. 

Solicitação de Ajuda Nome 

Solicitação de Ajuda para o Administrador do Sistema. Objetivos 

Usuário do Aplicativo (Cliente ou Profissional). Atores 

Usuário cadastrado no sistema. 
Usuário logado no sistema. Pré-Condições 

Clique no botão de menu especial (à direita) e selecionar a opção “Ajuda”. Evento Chave (Trigger) 

1. Clicar no menu especial 
2. Selecionar a opção “Ajuda”. 
3. Preencher formulário e clicar em Enviar. 
4. Aplicação envia comunicação ao administrador. 
5. Aplicação exibe informação de mensagem enviada na tela. 

Fluxo Principal 

 Fluxo Alternativo 

 Extensões 

Solicitação de ajuda enviada ao administrador. Pós-Condições 

 Regras de Negócio 

A requisição deve ser enviada ao Server-Side de forma síncrona. Requisitos 
Não-Funcionais 

  



 

3.4  MODELAGEM DO SISTEMA 

A modelagem do sistema foi feita baseada nas ferramentas utilizadas para           

implementação. O framework JHipster3 possui um editor próprio para arquivos de           

modelo baseado nesta tecnologia. A notação se assemelha a diagramas de classe e             

a entidades do JPA. 

 

A Figura 7 (abaixo) exibe o modelo utilizado para a geração do sistema. 

 

 

 

 

  



 

 

Figura 7: Diagrama de Classes do JHipster Studio. 



 

 

4. IMPLEMENTAÇÃO 

4.1  TECNOLOGIAS UTILIZADAS 

Para a implantação do Server-Side da solução optou-se pela utilização de           

Software-As-Service, a partir do Cloud Provider Heroku2. Dentre algumas vantagens          

há a utilização de recurso computacional como serviço, com chamadas de API, ao             

invés de ser necessário aprovisionamento de servidores e configuração de sistema           

operacional e servidor de aplicação. Com isto, o foco passa a ser basicamente na              

implementação do sistema. Além disso, a gestão de banco de dados também é feita              

como um serviço, com controle de backup e redundância de forma automática. 

A integração dos aplicativos Android1 com o Server-Side é feita a partir de             

chamadas REST12 utilizando-se o protocolo HTTP13. A comunicação é validada a           

partir de token de autenticação no sistema, sendo único para cada usuário. 

A troca de informações no payload das requisições é feita via sintaxe            

JSON11, que permite uma grande flexibilização de conteúdo, além de permitir           

compatibilidade das APIs em longo prazo. 

Os serviços de cadastro e os serviços básicos de infraestrutura da           

aplicação Server-Side foram implementados utilizando-se o template JHipster3 do         

NPM14 , que foi utilizado para boa parte da implementação e configuração de banco              

de dados, bibliotecas e utilitários, configuração de autenticação, log de aplicação,           

interface do Web Site. 

O Modelo Relacional do Banco de Dados da aplicação Server-Side é           

abstraído pelo JHipster3 com uso da tecnologia JPA da Linguagem Java7. Para isto,             

são definidas classes representando entidades do modelo com suas cardinalidades          

e relacionamentos devidamente configurados (vide Figura 7). Está a cargo da           

aplicação na sua inicialização manter correspondência entre as classes de entidades           

e o modelo relacional presente no Banco de Dados. Sempre que necessário, é             

gerando e executando DDL correspondente ao modelo da aplicação, de acordo com            



 

o driver JDBC de Banco de Dados configurado. Caso ainda não exista o Banco de               

Dados, este será criado integralmente. Para mais informações, ver o texto “Spring            

Boot Reference Guide - Database initialization”19. 

Como solução de interface ao usuário final do sistema, optou-se pela           

utilização de aplicativo móvel, com customizações de acordo com o ator do sistema.             

Para o ator Profissional, prioriza-se o acesso e gestão dos clientes relacionados e             

dos agendamentos. Para o ator Cliente, o foco da interface está nos profissionais             

com os quais o paciente já tem relacionamento no sistema. Cada operação realizada             

nas interfaces móveis é refletida na aplicação Server-Side, de modo que o estado             

das entidades do sistema é controlado de forma centralizada. 

O versionamento de código-fonte foi feito utilizando-se o Git15, que é um            

sistema de controle de versão distribuído e um sistema de gerenciamento de código             

fonte, com ênfase em velocidade. O Git15 foi inicialmente projetado e desenvolvido            

por Linus Torvalds para o desenvolvimento do kernel do Linux, mas foi adotado por              

muitos outros projetos. 

Cada diretório de trabalho do Git15 é um repositório com um histórico            

completo e habilidade total de acompanhamento das revisões, não dependente de           

acesso a uma rede ou a um servidor central. 

O Bitbucket16 é uma solução baseada no Git15 adotada para o projeto, com             

implantação como serviço na nuvem. Permite a utilização de repositórios Git15 e            

outros recursos avançados a partir de acesso via Internet. 

 

  



 

4.2  CICLO DE DESENVOLVIMENTO 

A seguir são descritos os ciclos de desenvolvimento utilizados para a           

aplicação do servidor e o aplicativo do cliente e profissional. 

 

Aplicação Server-Side: 

 

1. Desenvolvimento da Nova Funcionalidade. 

2. Implementação de Testes Unitários. 

3. Adição ao Controle de Versionamento (Git15). 

4. Trigger de Commit Ativado no Heroku2. 

5. Build e Execução de Testes Unitários. 

6. Implantação em Produção. 

 

Aplicativo Cliente e Profissional: 

 

1. Desenvolvimento da Nova Funcionalidade. 

2. Implementação de Testes Unitários. 

3. Adição ao Controle de Versionamento (Git15). 

4. Trigger de Commit Ativado no BitBucket16 (Build Pipeline). 

5. Build e Execução de Testes Unitários. 

6. Implantação na Google Play Store17. 

7. Download de Nova Versão no dispositivo móvel.  



 

4.3  INTERFACES DO SISTEMA 

Nesta seção são apresentadas as principais telas da interface Web do           

sistema Server-Side, além das telas dos Aplicativos Android1 para o Cliente e para o              

Profissional. 

As interfaces de agendamento foram elaboradas para interação via         

aplicativos móveis Android1, permitindo maior interação com o usuário final, com           

interface responsiva e altamente customizável, portabilidade entre Smartphones,        

Tablets e Smart TVs Android1, acesso ao conteúdo do aplicativo mesmo sem acesso             

à Internet, armazenamento local estruturado de dados para cache, além da           

possibilidade de integração com hardware embarcado. 

Para a interface de administração do sistema Server-Side foi estabelecido          

um Web Site com acesso restrito. Este foi adotada por já ser gerado             

automaticamente pelo JHipster3, reduzindo sensivelmente o escopo de        

desenvolvimento. 

 

  



 

4.3.1 APLICATIVO ANDROID DO CLIENTE 

A Figura 8 mostra a primeira tela do sistema após a instalação,            

responsável pelo cadastro do cliente no sistema Server-Side. 

 

 

Figura 8: Tela de Cadastro do Cliente. 

 

 

 



 

A Figura 9 exibe a tela onde, logo após o cadastro do cliente, são              

solicitados os dados de pagamento para cobrança dos agendamentos. 

 

 

Figura 9: Tela de Associação de Meio de Pagamento. 

 

  



 

A Figura 10 exibe a Tela de Menu Principal, onde é possível acessar as              

principais funcionalidades do aplicativo. 

 

 

 

Figura 10: Tela do Menu Principal. 

 

 

 

 



 

A Figura 11 exibe a tela de agendamentos, onde são mostrados os            

agendamentos existentes, diferenciando o status de cada um pela cor do item na             

listagem. A partir desta tela é possível ver os detalhes de um agendamento e criar               

um novo agendamento. 

 

 

 

Figura 11: Tela de Listagem de Agendamentos. 
 

 
  



 

A Figura 12 exibe a Tela de Detalhes de Agendamento, onde são exibidos             

dados de agendamento em detalhes, sendo possível enviar uma mensagem ao           

profissional, além de ser possível cancelar um agendamento. 

 

 

Figura 12: Tela de Detalhes de Agendamento. 
 

 

  



 

A Figura 13 exibe a tela onde é possível enviar mensagem direta para             

outro usuário do sistema relacionado com o detalhamento exibido (na tela anterior). 

 

 

Figura 13: Tela de Nova Mensagem. 

 

 

 

 

 



 

A Figura 14 exibe a caixa de diálogo solicitando confirmação para o            

cancelamento de um agendamento.  

 

 

Figura 14: Tela de Cancelamento de Agendamento. 

 

 

 

  



 

A Figura 15 exibe a tela onde é possível criar novo agendamento, a partir              

de profissionais, horários de atendimentos e endereços exibidos. Estes dados para           

seleção são consultados no sistema Server-Side a partir dos dados do profissional            

selecionado. 

 

 

Figura 15: Tela de Novo Agendamento. 

 

 

  



 

A Figura 16 exibe a tela onde são listadas as mensagens trocadas entre o              

usuário logado no aplicativo e demais usuários relacionados. 

 

 

Figura 16: Tela de Listagem de Mensagens. 

 

 

  



 

A Figura 17 exibe a tela onde são mostrados dados de mensagem em             

detalhes, sendo possível responder a mensagem ao profissional. 

 

 

Figura 17: Tela de Detalhes de Mensagem. 

 

 

 

 



 

A Figura 18 exibe a tela onde é possível visualizar os profissionais            

relacionados ao usuário logado. Também é possível ver os detalhes de um            

profissional e criar relacionamento entre o usuário e um novo profissional           

(utilizando-se o código do profissional). 

 

 

Figura 18: Tela de Listagem de Profissionais. 

 

 

  



 

A Figura 19 exibe a tela onde são mostrados dados do profissional em             

detalhes, sendo possível enviar mensagem direta ao contato. 

 

 

Figura 19: Tela de Detalhes do Profissional. 

 

 

 

  



 

A Figura 20 exibe a tela onde é possível adicionar um novo usuário aos              

contatos relacionados baseado no código do profissional. 

 

 

Figura 20: Tela de Associação de Profissional. 

 

 

  



 

A Figura 21 exibe a tela onde são mostrados os detalhes da conta logada              

no aplicativo, sendo possível atualizar o nome de exibição. É exibido também o             

código do usuário, utilizado para criar relacionamento entre outros usuários do           

sistema. 

 

 

Figura 21: Tela de Detalhes de Cadastro. 

 

 

 



 

A Figura 22 exibe a tela onde é possível solicitar suporte técnico para o              

aplicativo móvel, enviando mensagem para os desenvolvedores. 

 

 

Figura 22: Tela de Ajuda. 

 

 

  



 

Esta tela (Figura 23) contém um breve texto informativo a respeito do            

aplicativo. 

 

 

Figura 23: Tela de Informações Sobre o Sistema. 

  



 

4.3.2 APLICATIVO ANDROID DO PROFISSIONAL 

A Figura 24 exibe a primeira tela do sistema após a instalação,            

responsável pelo cadastro do profissional no sistema Server-Side. 

 

 

Figura 24: Tela de Cadastro de Profissional. 

 

 

  



 

A Figura 25 exibe a tela de menu, onde é possível acessar as principais              

funcionalidades do aplicativo. 

 

 

Figura 25: Tela de Menu Principal. 

 

 

 

  



 

A Figura 26 exibe a tela onde são mostrados os agendamentos existentes,            

diferenciando o status de cada um pela cor do item na listagem. A partir desta tela é                 

possível ver os detalhes de um agendamento e criar um novo agendamento. 

 

 

Figura 26: Tela de Listagem de Agendamentos. 

 

 

  



 

A Figura 27 exibe a tela onde são exibidos dados de agendamento em             

detalhes, sendo possível enviar uma mensagem ao cliente, além de ser possível            

cancelar um agendamento. 

 

 

Figura 27: Tela de Detalhes de Agendamento. 

 

  



 

A Figura 28 exibe a tela onde é possível enviar mensagem direta para             

outro usuário do sistema relacionado com o detalhamento exibido (na tela anterior). 

 

 

Figura 28: Tela de Nova Mensagem. 

 

 

 

  



 

A Figura 29 exibe a tela onde surge caixa de diálogo solicitando            

confirmação para o cancelamento de um agendamento. Após um cancelamento por           

parte do profissional, o cliente visualizar este agendamento em sua lista como            

cancelado.  

 

 

Figura 29: Tela de Cancelamento de Agendamento. 

 

 

 



 

A Figura 30 exibe a tela onde é possível criar novo agendamento, a partir              

de clientes, horários e endereços de atendimentos. Estes dados para seleção são            

consultados no sistema Server-Side a partir dos dados do profissional logado e            

cliente relacionados. Como premissa, a marcação de consulta é franqueada tanto ao            

cliente quanto ao profissional. Este caso de uso geralmente é realizado ao final de              

um atendimento, onde o profissional agenda consulta de retorno. 

 

 

Figura 30: Tela de Novo Agendamento. 

 



 

A Figura 31 exibe a tela onde é mostrada listagem de mensagens            

trocadas entre o usuário logado no aplicativo e demais usuários relacionados. 

 

 

Figura 31: Tela de Listagem de Mensagens. 

 

 

 

 

 



 

A Figura 32 exibe a tela onde são mostrados dados de mensagem em             

detalhes, sendo possível responder a mensagem ao cliente. 

 

Figura 32: Tela de Detalhes de Mensagem. 

 

 

  



 

A Figura 33 exibe a tela onde é possível visualizar os clientes relacionados             

ao usuário logado. Também é possível ver os detalhes de um cliente e criar              

relacionamento entre o usuário e um novo cliente (utilizando-se o código do cliente). 

 

 

Figura 33: Tela de Listagem de Clientes. 

 

 

 

 



 

A Figura 34 exibe a tela onde são mostrados dados do cliente em             

detalhes, sendo possível enviar mensagem direta ao contato. 

 

 

Figura 34: Tela de Detalhes do Cliente. 

 

  



 

A Figura 35 exibe a tela onde é possível adicionar um novo usuário aos              

contatos relacionados baseado no código do cliente. 

 

 

Figura 35: Tela de Associação de Cliente. 

 

 

 

 



 

A Figura 36 exibe a tela onde são mostrados os detalhes da conta logada              

no aplicativo, sendo possível atualizar o nome de exibição, especialidade e local de             

atendimento. É exibido também o código do usuário, utilizado para criar           

relacionamento entre outros usuários do sistema. 

 

 

Figura 36: Tela de Detalhes de Cadastro. 

  



 

A Figura 37 exibe a tela onde é possível solicitar suporte técnico para o              

aplicativo móvel, enviando mensagem para os desenvolvedores. 

 

 

Figura 37: Tela de Ajuda. 

  



 

A Figura 38 exibe tela que contém um breve texto informativo a respeito             

do aplicativo. 

 

 

Figura 38: Tela de Informações Sobre o Sistema. 

 

 

  



 

 

4.3.3 WEB SITE PARA GESTÃO DO SISTEMA 

A interface Web de administração pode ser acessada a partir da url            

https://consultamarcada.herokuapp.com. 

 

Nota sobre o acesso ao servidor: O sistema está hospedado no Heroku2,            

que é baseado no conceito de Plataforma como Serviço. Para o projeto, foi utilizada              

versão gratuita do serviço, que hiberna o servidor depois de algum tempo de             

inatividade. O serviço desperta automaticamente após uma requisição, contudo, é          

necessário aguardar alguns minutos entre a primeira e o segundo acesso à URL, até              

que o servidor seja iniciado e o sistema carregado. 

 

 

Estas são as principais telas da interface de gestão: 

 

  

https://consultamarcada.herokuapp.com/


 

A Figura 39 exibe a Tela de boas-vindas da interface Web do sistema. 

 

 

Figura 39: Tela Inicial. 

 

  



 

A Figura 40 exibe a Tela de autenticação com usuário e senha. É possível              

solicitar recuperação de senha e manter usuário logado a partir de cookie de sessão              

do site. 

 

 

Figura 40: Tela de Login. 

 

 

 

  



 

A Figura 41 exibe a Tela de Gestão de Usuários e permissões de acesso              

ao sistema Server-Side. 

 

 

Figura 41: Tela de Gestão de Usuários. 

 

  



 

A Figura 42 exibe a Tela de cadastro para a entidade pessoa. O aplicativo              

móvel utiliza a API REST12 para chamar o mesmo serviço que é acessado a partir               

desta tela. 

 

 

Figura 42: Tela de Cadastro de Pessoa. 

 

  



 

A Figura 43 exibe a Tela Criação de Paciente (ou Cliente), entidade que é              

herdada da entidade Pessoa. Na aplicação móvel apenas a abstração Paciente é            

exposta ao usuário final. 

 

 

Figura 43: Tela de Cadastro de Cliente. 

  



 

A Criação de Profissional é demonstrada na Figura 44, entidade que é            

herdada da entidade Pessoa. Na aplicação móvel apenas a abstração Profissional é            

exposta ao usuário final. 

 

 

Figura 44: Tela de Cadastro de Profissional. 

 

 

  



 

A Figura 45 exibe a tela responsável pela criação de um agendamento. É             

a entidade mais complexa da aplicação. 

 

 

Figura 45: Tela de Agendamento. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

5. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

A partir da implementação do sistema com seus domínios de utilização           

bem definidos, observou-se que a relação entre profissionais de saúde e seus            

clientes tende a um salto qualitativo. 

A facilidade de se criar um agendamento ou entrar em contato direto com             

seu profissional de saúde transforma a maneira como as partes se relacionam no             

processo de atendimento. 

Aliado a isto, soma-se a consistência das informações, com ausência de           

erros de digitação por parte de intermediários ou mesmo enganos ocorridos a partir             

de um atendimento telefônico. 

Outro ponto crítico e cada vez mais relevante na nossa sociedade digital é             

a confidencialidade de informações. Com o sistema foi possível observar que os            

dados de cliente, agendamentos, tipos de profissionais acessados, etc… ficam de           

forma discreta centralizadas em um único ponto. Apenas as partes interessadas têm            

acesso à informação. 

A conclusão que se chega com este trabalho é de que existem inúmeros             

aspectos que podem ser abordados como suporte às relações de prestação de            

serviço, e, que apesar de estarmos falando de sistemas de informação e dispositivos             

móveis, este é um caminho essencialmente de humanização das relações,          

mimetizando ações naturais que seriam feitas caso tecnologias, agora obsoletas,          

não existissem mais. 

 

  



 

 

Como trabalho futuro pode-se pensar na configuração customizada para o          

profissional de saúde controlar qual intervalo de horário e dias da semana deseja             

disponibilizar para que clientes possam marcar suas consultas. Atualmente o          

sistema permite um padrão fixo durante o horário comercial em dias úteis. Esta             

customização também pode permitir que o profissional adicione mais de um           

endereço de atendimento. O endereço estará relacionado aos horários e dias da            

semana disponibilizados para que clientes possam marcar suas consultas. 

Outra funcionalidade que pode ser adicionada ao sistema é a partir de um             

link de acesso permitir que qualquer cliente em potencial possa ter acesso imediato             

aos dados do Profissional, permitindo solicitar agendamento e concluindo em          

conjunto o cadastramento no sistema. Esta é uma forma rápida de captar novos             

utilizadores, além de facilitar a propaganda dos Profissionais de Saúde em           

aplicativos de trocas de mensagens e em Redes Sociais. 

No âmbito de interação direta com o usuário existem alguns objetivos           

relevantes como o lembrete de agendamento próximo e geração de notificações aos            

utilizadores do aplicativo de que há um agendamento próximo, ou ainda quando            

ocorrer o cancelamento de um agendamento. Este tipo de notificação pode aparecer            

na bandeja do sistema. Nesta mesma direção, há a integração com a agenda             

pessoal do usuário, permitindo que os agendamentos sejam integrados a agendas           

online, como por exemplo Google Agenda. Isto facilita a organização dos           

compromissos pessoais em conjunto com os agendamentos. 

A proteção dos dados do usuário pode ser aumentada através da           

autenticação em duas fases. Neste modelo de autenticação, além da senha do            

usuário, um token de validação é enviado por um canal seguro previamente            

cadastrado, por exemplo, via SMS ou E-mail. Somente em posse deste token será             

possível ter acesso à área autenticada do aplicativo. 

Um outro recurso pertinente ao Profissional seria o serviço de agenda           

financeira, permitindo que o usuário tenha acesso a seus pagamentos de modo            

detalhado, com relatórios e gráficos por período. A Agenda Financeira também seria            

responsável por alertar os casos de pendência financeira, inclusive não permitindo           

um novo agendamento por parte do cliente inadimplente. 



 

Com objetivo de facilitar a criação de parcerias do Profissional, poderia           

existir uma interface para um novo usuário, relacionado ao controle de salas para             

agendamentos. Este módulo, se apresentando como um novo segmento de          

mercado a ser explorado, tem por objetivo dinamizar o uso de infraestrutura ociosa             

para atendimento. As salas e consultórios passam a ser disponibilizados com           

horários previamente agendados e controle de cobrança automático. 

 

 

  



 

6. GLOSSÁRIO 

Android1: sistema operacional móvel desenvolvido pelo Google, baseado no Kernel          
do Linux e em Java, com foco principal em dispositivos móveis com telas sensíveis              
ao toque como smartphones e tablets. 

Heroku2: um provedor de serviços na nuvem, principalmente como         
Platform-as-a-Service (PaaS), suportando diversas linguagens de programação       
utilizadas para o desenvolvimento de aplicações web. 

JHipster3: gerador de aplicações open-source utilizado para desenvolver        
rapidamente aplicações Web modernas, utilizando AngularJS como frontend        
(páginas web) e o Spring Framework como backend (serviços). Desenvolvido a partir            
do conceito de Scaffolding, amplamente difundido pela linguagem de programação          
Ruby. O sistema gerado é baseado em Spring Boot, componente do Spring            
Framework. 

JHipster Studio4: O JDL-Studio é uma ferramenta para desenvolver diagramas          
baseados na sintaxe da JHipster Domain-Specific Language (DSL). É possível editar           
o diagrama diretamente via interface do navegador, tendo o resultado exibido em            
tempo real. A partir de um arquivo com extensão “.jh” é possível gerar um sistema               
com o JHipster a partir das entidades descritas. 

Convention-over-Configuration (CoC)5: Convenção sobre configuração ou      
programação por convenção é um modelo de desenvolvimento de software que           
busca diminuir o número de decisões que os desenvolvedores precisam tomar.           
Quando a convenção implementada pela ferramenta que se utiliza corresponde ao           
comportamento desejado, o desenvolvedor gasta menos esforço (ou não há sequer           
esforço) na redação de arquivos de configuração. Somente se o comportamento           
desejado for distinto da convenção implementada é que se torna necessário elaborar            
configurações.  

Scaffolding: técnica suportada por alguns frameworks MVC       
(model–view–controller), onde o programador pode especificar como o domínio         
(modelo de dados, entidades, classes, etc…) de uma aplicação deve ser utilizado. O             
compilador ou framework utiliza esta especificação em conjunto com templates          
pré-definidos de código-fonte para gerar o código final. 

Spring Framework6: O Spring é um framework open source para a plataforma Java             
criado por Rod Johnson e descrito em seu livro "Expert One-on-One: JEE Design             



 

and Development". Trata-se de um framework não intrusivo, baseado nos padrões           
de projeto inversão de controle (IoC) e injeção de dependência (DI). 

Spring Boot: Spring Boot é uma solução de programação por convenção (CoC)            
para criação de aplicações baseadas em componentes Spring e bibliotecas de           
terceiros prontas para o ambiente de produção com o mínimo de esforço de             
desenvolvimento. A maioria das aplicações em Spring Boot necessitam de muito           
pouca configuração do Spring. 

Java7: é uma linguagem de programação interpretada orientada a objetos          
desenvolvida na década de 90 por uma equipe de programadores chefiada por            
James Gosling, na empresa Sun Microsystems. Diferente das linguagens de          
programação convencionais, que são compiladas para código nativo, a linguagem          
Java é compilada para um bytecode que é interpretado por uma máquina virtual             
(Java Virtual Machine, mais conhecida pela sua abreviação JVM). 

Software-as-a-Service (SaaS)8: Em português, “Software como Serviço” é uma         
forma de distribuição e comercialização de software. No modelo SaaS o fornecedor            
do software se responsabiliza por toda a estrutura necessária à disponibilização do            
sistema (servidores, conectividade, cuidados com segurança da informação) e o          
cliente utiliza o software via internet, pagando um valor pelo serviço ofertado. É uma              
alternativa ao modelo de cobrança via licenças de uso. 

Platform-as-a-Service (PaaS)9: consiste no serviço de hospedagem e        
implementação de hardware e software, que é usado para prover aplicações           
Software-as-a-Service por meio da Internet. Oferece a possibilidade de substituir o           
paradigma de aplicações tradicional, no qual programas de computador são          
instalados na máquina do usuário e ficam assim muito mais restritos às            
configurações de hardware e software disponíveis nela, principalmente ao sistema          
operacional. Plataforma como serviço é uma das principais formas de contratar a            
Computação em Nuvem. Considerada um meio termo entre a IaaS - infraestrutura            
como serviço e SaaS - software como serviço. 

Infrastructure-as-a-Service (IaaS)10: Em computação em nuvem, Infraestrutura       
como serviço é uma infraestrutura de servidores acessada através da Internet que            
pode ser consumida como um serviço. Deste modo o usuário do serviço pode             
acessar recursos, tal como armazenamento, através da rede e também diminuir           
custos com a manutenção da infraestrutura que foi terceirizada. 

JSON11: JavaScript Object Notation, em português “Notação de Objetos JavaScript”,          
é uma formatação leve de troca de dados. Para seres humanos, é fácil de ler e                
escrever. Para máquinas, é fácil de interpretar e gerar. Está baseado em um             
subconjunto da linguagem de programação JavaScript. 



 

REST12: REpresentational State Transfer ou RESTful Web Services é uma forma de            
integrar sistemas na internet. Web Services REST-compliant permitem que sistemas          
acessem e manipulem representações textuais de um recurso na Web utilizando um            
conjunto de operações uniformes. 

HTTP13: Hypertext Transfer Protocol, em português “Protocolo de Transferência de          
Hipertexto”, é um protocolo de comunicação (na camada de aplicação segundo o            
Modelo OSI) utilizado para sistemas de informação de hipermídia, distribuídos e           
colaborativos. Ele é a base para a comunicação de dados da World Wide Web. 

NPM14: Node Package Manager, em português “Gerenciador de Pacotes do Node”,           
é um repositório online para publicação de projetos de código aberto para o Node.js,              
é um utilitário de linha de comando que interage com este repositório online, para              
instalação de pacotes, gerenciamento de versão e gerenciamento de dependências. 

Git15: O Git é um sistema de controle de versão distribuído e de código-fonte livre,               
desenvolvido para lidar com pequenos ou grandes projetos com velocidade e           
eficiência. Seu idealizador é Linus Torvalds, o criador do Linux. 

BitBucket16: Serviço de hospedagem de projetos controlados através do Git,          
sistema de controle de versões distribuído. É similar ao GitHub. O Bitbucket têm um              
serviço grátis e um comercial. 

Google Play Store17: Google Play é a loja online da Google para distribuição de              
aplicações, jogos, filmes, música e livros para dispositivos com o sistema Android. 

Node.js18: é um interpretador de código JavaScript que funciona Server-Side.          
Utilizado na criação de aplicações de alta escalabilidade, capazes de manipular           
dezenas de milhares de conexões simultâneas numa única máquina física, a partir            
do conceito de Non-Blocking I/O. O Node.js é baseado no interpretador V8            
JavaScript Engine (interpretador de JavaScript open source implementado pelo         
Google em C++ e utilizado pelo Navegador Google Chrome). 
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APÊNDICE 

APÊNDICE A - CÓDIGO-FONTE DOS DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

Os Diagramas de Casos de Uso foram gerados a partir da sintaxe da             

ferramenta yUML, disponível a partir de https://yuml.me. 

 

Figura 1: Diagrama de Caso de Uso do Usuário do Aplicativo. 

[Usuário]-(Login de Usuário) 
[Usuário]-(Menu do Aplicativo) 
[Usuário]-(Informações Sobre o Aplicativo) 
[Usuário]-(Solicitação de Ajuda) 
[Usuário]-(Listagem de Agendamentos) 
[Usuário]-(Listagem de Mensagens) 
(Listagem de Agendamentos)<(Detalhes de Agendamento) 
(Listagem de Agendamentos)<(Criar Agendamento) 
(Listagem de Agendamentos)<(Cancelamento de Agendamento) 
(Listagem de Mensagens)<(Criação de Mensagem) 
(Listagem de Mensagens)<(Detalhes de Mensagem) 

 

Figura 2: Diagrama de Caso de Uso do Profissional  

[Profissional]^[Usuário] 
[Profissional]-(Cadastro de Profissional) 
[Profissional]-(Listagem de Pacientes) 
[Profissional]-(Conclusão de Atendimento 
(Listagem de Pacientes)<(Detalhes de Paciente) 
(Listagem de Pacientes)<(Enviar Mensagem) 
(Listagem de Pacientes)<(Associar Paciente) 
(Cadastro de Profissional)>(Login de Usuário) 
(Conclusão de Atendimento)>(Cobrança de Agendamento) 

 

 

https://yuml.me/


 

Figura 3: Diagrama de Caso de Uso do Cliente 

[Cliente]^[Usuário] 
[Cliente]-(Cadastro de Cliente) 
[Cliente]-(Listagem de Profissionais) 
(Listagem de Profissionais)<(Detalhes de Profissional) 
(Listagem de Profissionais)<(Enviar Mensagem) 
(Listagem de Profissionais)<(Associar Profissional) 
(Cadastro de Cliente)>(Login de Usuário) 

 

Figura 4: Diagrama de Caso de Uso do Administrador do Sistema 

[Administrador do Sistema]-(Login) 

[Administrador do Sistema]-(Home) 

[Administrador do Sistema]-(Administrar Sistema) 

(Administrar Sistema)<(Métricas da Aplicação) 

(Administrar Sistema)<(Saúde do Sistema) 

(Administrar Sistema)<(Configurar Servidor) 

(Administrar Sistema)<(Auditoria) 

(Administrar Sistema)<(Configurar Log) 

[Administrador do Sistema]-(Gerenciar Usuário) 

(Gerenciar Usuário)<(Atualizar Conta) 

(Gerenciar Usuário)<(Alterar Senha) 

(Gerenciar Usuário)<(Sair) 

[Administrador do Sistema]-(Alterar Idioma) 

 

  



 

Figura 5: Diagrama de Caso de Uso do Administrador do Sistema (CRUDs) 

[Administrador do Sistema]-(Listar Endereços) 

(Listar Endereços)>(CRUD de Endereços) 

[Administrador do Sistema]-(Listar Redes De Relacionamento) 

(Listar Redes De Relacionamento)>(CRUD de Redes De Relacionamento) 

[Administrador do Sistema]-(Listar Clientes) 

(Listar Clientes)>(CRUD de Clientes) 

[Administrador do Sistema]-(Listar Profissionais) 

(Listar Profissionais)>(CRUD de Profissionais) 

[Administrador do Sistema]-(Listar Mensagens) 

(Listar Mensagens)>(CRUD de Mensagens) 

[Administrador do Sistema]-(Listar Horários De Atendimento) 

(Listar Horários De Atendimento)>(CRUD de Horários De Atendimento) 

[Administrador do Sistema]-(Listar Agendamentos) 

(Listar Agendamentos)>(CRUD de Agendamentos) 

[Administrador do Sistema]-(Listar Pessoas) 

(Listar Pessoas)>(CRUD de Pessoas) 

 

Figura 6: Diagrama de Caso de Uso de Escalonador do Sistema 

[Scheduler do Sistema]-(Processar Cobrança em Lote) 

(Processar Cobrança em Lote)>(Processar Cobrança) 

[Scheduler do Sistema]-(Relacionar Clientes e Profissionais) 

[Scheduler do Sistema]-(Validar Meio de Pagamento) 

[Scheduler do Sistema]-(note: Representando eventos internos ou temporais do         

sistema {bg:beige}) 

  

 

 

 

  



 

APÊNDICE B - ARQUIVO DE GERAÇÃO DE APLICAÇÃO VIA JHIPSTER 

Segue abaixo o arquivo utilizado na modelagem do sistema via JHipster3.           

Este pode ser visualizado a partir de https://jhipster.github.io/jdl-studio : 

 
// Entities 
 
entity Pessoa { 
  nome String required minlength(3) maxlength(80) 
  sexo Sexo required 
  email String required minlength(5) maxlength(40) 
  cpf String required minlength(11) maxlength(11) 
  msisdn String required minlength(14) maxlength(14) 
  dataNascimento LocalDate required 
  dataHoraRegistro ZonedDateTime required 
} 
 
entity Endereco { 
  apelido String required 
  logradouro String 
  numero String 
  complemento String 
  pontoDeReferencia String 
  bairro String 
  cidade String required 
  uf UF required 
  cep String required minlength(8) maxlength(8) 
  dataHoraRegistro ZonedDateTime required  
} 
 
entity RedeDeRelacionamento { 
  dataHoraRegistro ZonedDateTime required  
  ativo Boolean required 
} 
 
entity Paciente { 
  login String required minlength(6) maxlength(25) 
  dataHoraRegistro ZonedDateTime required  
  ativo Boolean required 
} 
 
entity Profissional { 
  login String required minlength(6) maxlength(25) 
  especialidade String required minlength(3) maxlength(50) 
  dataHoraRegistro ZonedDateTime required 
  emailProfissional String required minlength(5) maxlength(40) 
  codigoPublico String required minlength(5) maxlength(128) 
  ativo Boolean required 
} 
 
 

https://jhipster.github.io/jdl-studio


 

entity Mensagem { 
  titulo String required maxlength(512) 
  texto String required maxlength(10240) 
  anexo ImageBlob required 
  dataHoraVisualizacao ZonedDateTime 
  dataHoraRegistro ZonedDateTime required  
} 
 
entity HorarioDeAtendimento { 
  diaDaSemana DiaDaSemana required 
  hora Integer required  
  minuto Integer required 
  duracaoEmMinutos Integer required  
} 
 
entity Consulta { 
  status StatusConsulta required 
  dataDeInicio LocalDate required 
  duracaoEmMinutos Integer required  
  dataDeRegistro LocalDate required 
  pagamento StatusPagamento required 
} 
 
 
 
  



 

// Relationships 
 
relationship ManyToMany { 
  RedeDeRelacionamento{profissional(nome)} to Profissional, 
  RedeDeRelacionamento{paciente(nome)} to Paciente 
} 
 
relationship OneToOne { 
  Paciente{pessoa(nome)} to Pessoa, 
  Profissional{pessoa(nome)} to Pessoa 
} 
 
relationship OneToOne { 
  Mensagem{remetente} to Pessoa, 
  Mensagem{destinatario} to Pessoa 
} 
 
relationship ManyToOne { 
  Consulta{profissional} to Profissional, 
  Consulta{paciente} to Paciente 
} 
 
relationship ManyToMany { Profissional{horariosDisponiveis} to 
HorarioDeAtendimento{profissional} } 
 
relationship OneToMany { HorarioDeAtendimento to 
Consulta{horarioDeAtendimento} } 
 
relationship OneToMany { Endereco to Profissional{endereco(apelido)} } 
 
relationship OneToOne { HorarioDeAtendimento{endereco} to Endereco } 
 
 
  



 

// Enums 
 
enum Sexo { MASCULINO, FEMININO } 
 
enum StatusConsulta { AGENDADA, REALIZADA, CANCELADA } 
 
enum StatusPagamento { PENDENTE, REALIZADO } 
 
enum DiaDaSemana { DOM, SEG, TER, QUA, QUI, SEX, SAB } 
 
enum UF { 
RO,AC,AM,RR,PA,AP,TO,MA,PI,CE,RN,PB,PE,AL,SE,BA,MG,ES,RJ,SP,PR,SC,RS,MS,MT,GO
,DF } 
 
  



 

APÊNDICE C - SIMULADORES DA API REST SERVER-SIDE 

Os aplicativos Android1 foram desenvolvidos utilizando-se simulador da        

API REST12 Server-Side, fornecido como serviço a partir da URL          

https://www.mockable.io. 

 

Este é um exemplo de configuração do simulador: 

 
http://demo5220164.mockable.io/consultamarcada/agendamento/D20B3306-1DF6-458D-B46A-E0A7

73315404.usuario 
 

Retornando o payload abaixo: 
[ 
  { 
    "professional": { 
      "nome": "Nome do Profissional 0 (do Servidor)" 
    }, 
    "dtEvent": "2016-03-22T09:14:03-03", 
    "amount": 0, 
    "address": "Centro", 
    "paga": true 
  }, 
  { 
    "professional": { 
      "nome": "Nome do Profissional 3 (do Servidor)" 
    }, 
    "dtEvent": "2016-03-22T09:14:03-03", 
    "amount": 0, 
    "address": "Centro", 
    "paga": true, 
    "realizada": true 
  }, 
  { 
    "professional": { 
      "nome": "Nome do Profissional 1 (do Servidor)" 
    }, 
    "dtEvent": "2016-03-22T09:14:03-03", 
    "amount": 0, 
    "address": "Zona Sul", 
    "realizada": true 
  }, 
  { 
    "professional": { 
      "nome": "Nome do Profissional 2 (do Servidor)" 
    }, 
    "dtEvent": "2016-03-22T09:14:03-03", 
    "amount": 0, 
    "address": "Centro" 
  } 
] 

 

http://demo5220164.mockable.io/consultamarcada/agendamento/D20B3306-1DF6-458D-B46A-E0A773315404.usuario
http://demo5220164.mockable.io/consultamarcada/agendamento/D20B3306-1DF6-458D-B46A-E0A773315404.usuario


 

APÊNDICE D - PROTÓTIPOS DOS APLICATIVOS ANDROID 

Estes são links contendo os arquivos .apk (instalação de aplicativos          

Android1) de protótipos das aplicações móveis: 

 

App Cliente: https://goo.gl/mVEYaY 

 

App Profissional: https://goo.gl/jS3bJf 

 

 

https://goo.gl/jS3bJf
https://goo.gl/mVEYaY



