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RESUMO 

O acompanhamento do desenvolvimento e do crescimento dos filhos em seus primei-
ros anos de vida é fundamental, pois permite identificar fatores que afetam a sua sa-
úde.  Tendo isto em vista, este trabalho consiste no projeto de um sistema que tem 
por objetivo o gerenciamento, pelos pais, das informações oriundas do acompanha-
mento e do crescimento de seus filhos. O sistema dará suporte ao gerenciamento das 
informações sobre a criança, tais como informações de vacinas, nutrição, doenças da 
infância, consultas realizadas, exames realizados, acompanhamento pediátrico e re-
médios tomados. Além disso, possibilitará o gerenciamento dos agendamentos de va-
cinas, consultas e exames, emissão de relatórios das informações medicas registra-
das no sistema e informações sobre eventos ocorridos com o armazenamento de fo-
tos. 

Palavras-chaves: Sistema, informação e criança. 

 

 

 



 

ABSTRACT  

The monitoring of children's development and growth in their first years of life is crucial 
since it identifies factors that affecting your health. Considering this, this work consists 
of the design of a system that has the objective management by the parents of the 
information coming from the monitoring and growth of their children. The system will 
support the management of information about the child, vaccine information, nutrition, 
childhood diseases, consultations, tests, pediatric monitoring and remedies taken. In 
addition, it enables the management of schedules of vaccinations, consultations and 
examinations, the reporting of medical information stored in the system and information 
about events with photo storage.  

Key words: system, information and child. 



 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

Figura 1 Identificação da Criança e dos Pais [6]. ...................................................... 22 

Figura 2 Dados Médicos do Recém-Nascido [6]. ...................................................... 25 

Figura 3 Registro de Medidas [6]. ............................................................................. 27 

Figura 4 Gráfico Peso X Idade [6]. ............................................................................ 27 

Figura 5 Gráfico Índice de Massa Corporal [6]. ......................................................... 28 

Figura 6 Registro de Vacinas [6]. .............................................................................. 29 

Figura 7 Registro da Alimentação [6]. ....................................................................... 31 

Figura 8 Diagrama de caso de uso ........................................................................... 84 

Figura 9 Diagrama de caso de Uso ........................................................................... 85 

Figura 10 Diagrama de Classes ................................................................................ 87 

Figura 11 Diagrama Entidade Relacionamento ......................................................... 89 

Figura 12 Tela de Login do sistema .......................................................................... 93 

Figura 13 Tela de Menu do sistema .......................................................................... 94 

Figura 14 Tela do Menu Crianças do sistema ........................................................... 95 

Figura 15 Tela de Agendamento do sistema ............................................................. 96 

Figura 16 Tela do Menu Consultas do sistema ......................................................... 97 

Figura 17 Tela do Menu Acompanhamento do sistema ............................................ 98 

Figura 18 Tela do Menu Doenças do sistema ........................................................... 99 

Figura 19 Tela do Menu Vacinas do sistema .......................................................... 100 

Figura 20 Tela do Menu Exame do sistema ............................................................ 101 

Figura 21 Tela do Menu Eventos do sistema .......................................................... 102 

Figura 22 Tela do Menu Medicamentos do sistema ................................................ 103 

Figura 23 Tela do Menu Documentos do sistema ................................................... 104 

Figura 24 Tela do Menu Relatórios do sistema ....................................................... 105 

Figura 25 Tela de Relatório de Vacinas .................................................................. 106 

Figura 26 Tela de Relatório de Medicamentos ........................................................ 107 

Figura 27 Tela de Relatório de Doenças ................................................................. 108 

Figura 28 Relatório de Acompanhamento do Crescimento ..................................... 109 



 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 Requisito Funcional Fazer Login ................................................................ 33 

Tabela 2 Requisito Funcional Cadastrar Criança ...................................................... 34 

Tabela 3 Requisito Funcional Editar Criança ............................................................ 34 

Tabela 4 Requisito Funcional Cadastrar Exame ....................................................... 34 

Tabela 5 Requisito Funcional Buscar Exame ............................................................ 35 

Tabela 6 Requisito Funcional Editar Exame.............................................................. 35 

Tabela 7 Requisito Funcional Excluir Exame ............................................................ 35 

Tabela 8 Requisito Funcional Cadastrar Consulta .................................................... 36 

Tabela 9 Requisito Funcional Buscar Consulta ......................................................... 36 

Tabela 10 Requisito Funcional Editar Consulta ......................................................... 36 

Tabela 11 Requisito Funcional Excluir Consulta ....................................................... 37 

Tabela 12 Requisito Funcional Cadastrar Vacina ..................................................... 37 

Tabela 13 Requisito Funcional Buscar Vacina .......................................................... 37 

Tabela 14 Requisito Funcional Editar Vacina ............................................................ 38 

Tabela 15 Requisito Funcional Excluir Vacina .......................................................... 38 

Tabela 16 Requisito Funcional Cadastrar Doença .................................................... 38 

Tabela 17 Requisito Funcional Buscar Doença ......................................................... 39 

Tabela 18 Requisito Funcional Editar Doença .......................................................... 39 

Tabela 19 Requisito Funcional Excluir Doença ......................................................... 39 

Tabela 20 Requisito Funcional Cadastrar Evento ..................................................... 40 

Tabela 21 Requisito Funcional Buscar Evento .......................................................... 40 

Tabela 22 Requisito Funcional Editar Evento............................................................ 40 

Tabela 23 Requisito Funcional Excluir Evento .......................................................... 41 

Tabela 24 Requisito Funcional Cadastrar Medicamento ........................................... 41 

Tabela 25 Requisito Funcional Buscar Medicamento ............................................... 41 

Tabela 26 Requisito Funcional Editar Medicamento ................................................. 42 

Tabela 27 Requisito Funcional Excluir Medicamento ................................................ 42 

Tabela 28 Requisito Funcional Cadastrar Acompanhamento ................................... 42 

Tabela 29 Requisito Funcional Buscar Acompanhamento ........................................ 43 

Tabela 30 Requisito Funcional Editar Acompanhamento .......................................... 43 

Tabela 31 Requisito Funcional Excluir Acompanhamento ........................................ 44 



 

Tabela 32 Requisito Funcional Cadastrar Agendamento .......................................... 44 

Tabela 33 Tabela 32 Requisito Funcional Buscar Agendamento .............................. 44 

Tabela 34 Tabela 32 Requisito Funcional Editar Agendamento ................................ 45 

Tabela 35 Tabela 32 Requisito Funcional Excluir Agendamento .............................. 45 

Tabela 36 Tabela 32 Requisito Funcional Cadastrar Documento ............................. 45 

Tabela 37 Requisito Funcional Buscar Documento ................................................... 46 

Tabela 38 Requisito Funcional Editar Documento .................................................... 46 

Tabela 39 Requisito Funcional Excluir Documento ................................................... 46 

Tabela 40 Requisito Funcional Gerar Relatório ......................................................... 47 

Tabela 41 Requisito Não Funcional Utilizar IDE Lazarus .......................................... 48 

Tabela 42 Requisito Não Funcional Utilizar o Banco de Dados Firebird ................... 48 

Tabela 43 Requisito Não Funcional Segurança da Informação ................................ 49 

Tabela 44 Requisito Não Funcional Escrever Documentação .................................. 50 

Tabela 45 Requisito Não Funcional Interface Gráfica ............................................... 50 

Tabela 46 Caso de Uso Fazer Login ......................................................................... 52 

Tabela 47 Caso de Uso Cadastrar Criança ............................................................... 53 

Tabela 48 Caso de Uso Editar Criança ..................................................................... 54 

Tabela 49 Caso de Uso Cadastrar Exame ................................................................ 55 

Tabela 50 Caso de Uso Buscar / Alterar Exame ....................................................... 56 

Tabela 51 Caso de Uso Buscar / Excluir Exame ....................................................... 57 

Tabela 52 Caso de Uso Cadastrar Consulta ............................................................. 58 

Tabela 53 Caso de Uso Buscar / Alterar Consulta .................................................... 59 

Tabela 54 Caso de Uso Buscar / Excluir Consulta .................................................... 60 

Tabela 55 Caso de Uso Cadastrar Vacina ................................................................ 61 

Tabela 56 Caso de Uso Buscar / Alterar Vacina ....................................................... 62 

Tabela 57 Caso de Uso Buscar / Excluir Vacina ....................................................... 63 

Tabela 58 Caso de Uso Cadastrar Doença ............................................................... 64 

Tabela 59 Caso de Uso Buscar / Alterar Doença ...................................................... 65 

Tabela 60 Caso de Uso Buscar / Excluir Doença ...................................................... 66 

Tabela 61 Caso de Uso Cadastrar Evento ................................................................ 67 

Tabela 62 Caso de Uso Buscar / Alterar Evento ....................................................... 68 

Tabela 63 Caso de Uso Buscar / Excluir Evento ....................................................... 69 

Tabela 64 Caso de Uso Cadastrar Medicamento ...................................................... 70 

Tabela 65 Caso de Uso Buscar / Alterar Medicamento ............................................. 71 



 

Tabela 66 Caso de Uso Buscar / Excluir Medicamento ............................................ 72 

Tabela 67 Caso de Uso Cadastrar Acompanhamento .............................................. 73 

Tabela 68  Caso de Uso Buscar / Alterar Acompanhamento .................................... 74 

Tabela 69  Caso de Uso Buscar / Excluir Acompanhamento .................................... 75 

Tabela 70  Caso de Uso Cadastrar Agendamento .................................................... 76 

Tabela 71 Caso de Uso Buscar / Alterar Agendamento ............................................ 77 

Tabela 72 Caso de Uso Buscar / Excluir Agendamento ............................................ 78 

Tabela 73 Caso de Uso Cadastrar Medicamento ...................................................... 79 

Tabela 74 Caso de Uso Buscar / Alterar Documento ................................................ 80 

Tabela 75 Caso de Uso Buscar / Excluir Documento ................................................ 81 

Tabela 76 Caso de Uso Gerar Relatório ................................................................... 82 

 



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

ACID – Atomicidade, Consistência, Isolamento, Durabilidade 

ADO – Activex Data Objects 

APP – Application 

BCG – Bacillus Calmette-Guérin 

BD – Banco de Dados 

DTP – Toxóide Diftérico, Toxóide Tetânico e suspensão de Bordetella Pertussis 

FPC – Free Pascoal Compilador 

GLP – General Public License 

IMC – Índice de Massa Corporal 

IDE – Integrated Development Environment 

JDBC – Java Database Connectivity 

LGLP – Lesser General Public License 

LPKs – Lazarus Package Files 

MDA – Model Driven Architecture 

ODBC – Open Database Connectivity 

PHP – Personal Home Page 

SGBD – Sistema Gerenciador de Banco de Dados 

SQL – Structured Query Language 

SUS – Sistema Único de Saúde 

TAN – Triagem Auditiva Neonatal 

TRV – Teste do Reflexo Vermelho 

UBS – Unidade Básica de Saúde 

UML – Unified Modeling Language 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 

RESUMO......................................................................................................................7 

ABSTRACT..................................................................................................................8 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES .......................................................................................... 9 

LISTA DE TABELAS ................................................................................................. 10 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS .................................................................... 13 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 17 

2 LEVANTAMENTO E PESQUISA ............................................................................ 19 

2.1 Pesquisa de sistemas similares no mercado .............................................. 19 

2.2 Pesquisa de levantamento de requisitos do sistema .................................. 20 

2.2.1 Informações Referentes a Criança e Pais ............................................. 21 

2.2.2 Informações Médicas e de Exames Realizados pelo Recém-nascido ... 23 

2.2.3 Informações Sobre o Desenvolvimento da Criança e Acompanhamento 

Através de Gráficos de Crescimento .................................................................. 26 

2.2.4 Registro de Vacinas ............................................................................... 28 

2.2.5 Registro de Alimentação ........................................................................ 30 

3 MODELAGEM DO SISTEMA ................................................................................. 32 

3.1 Levantamento dos Requisitos ..................................................................... 32 

3.1.1 Requisitos Funcionais ............................................................................ 33 

3.1.2 Requisitos Não Funcionais .................................................................... 47 

3.1.2.1 Requisitos de Processo .................................................................. 48 

3.1.2.2 Requisitos do Produto ..................................................................... 49 

3.1.2.2.1 Confiabilidade ............................................................................ 49 

3.1.2.2.2 Usabilidade ................................................................................ 50 

3.2 Casos de Uso ............................................................................................. 51 

3.2.1 Descrição dos Casos de Uso ................................................................ 51 

3.3 Diagrama de caso de uso ........................................................................... 83 

3.4 Diagrama de classe .................................................................................... 86 

3.5 Diagrama entidade relacionamento ............................................................ 88 



 

4 PRESSUPOSTOS E AS FERRAMENTAS UTILIZADAS NO DESENVOLVIMENTO 

DO SISTEMA. ........................................................................................................... 90 

4.1 Ferramentas utilizadas para desenvolver a aplicação ................................ 90 

4.1.1 Lazarus Free Pascal .............................................................................. 90 

4.1.2 Banco de Dados Firebird SQL ............................................................... 91 

4.1.3 StarUML ................................................................................................ 92 

5 APRESENTAÇÃO DAS TELAS DO SISTEMA E RESULTADOS DO USO ........... 93 

5.1 Tela de login ............................................................................................... 93 

5.2 Tela de menu .............................................................................................. 94 

5.3 Tela do menu criança .................................................................................. 95 

5.4 Tela do menu agenda ................................................................................. 96 

5.5 Tela do menu consultas .............................................................................. 97 

5.6 Tela do menu acompanhamento ................................................................ 98 

5.7 Tela do menu doenças ................................................................................ 99 

5.8 Tela do menu vacinas ............................................................................... 100 

5.9 Tela do menu exames ............................................................................... 101 

5.10 Tela do menu evento ................................................................................ 102 

5.11 Tela do menu medicamentos .................................................................... 103 

5.12 Tela de menu documentos ........................................................................ 104 

5.13 Tela de menu relatorios ............................................................................ 105 

5.14 Tela do relatório de vacinas ...................................................................... 106 

5.15 Tela do relatório de medicamentos ........................................................... 107 

5.16 Tela de relatório de doenças ..................................................................... 108 

5.17 Tela do relatório de acompanhamento de crescimento ............................ 109 

6 CONCLUSÕES .................................................................................................... 110 

6.1 Trabalhos Futuros ..................................................................................... 110 





 17 

1 INTRODUÇÃO 

Nos primeiros anos de vida de uma criança, uma grande quantidade de 

informações importantes relativas à sua saúde é gerada.  Alguns exemplos são 

informações relativas a exames médicos, vacinas, consultas mensais com pediatras 

assim como o acompanhamento do peso e da alimentação, remédios tomados e 

alergias.  Devido a essa grande quantidade de informações e sua importância, se 

torna interessante que sua organização e armazenamento sejam realizados de forma 

a facilitar sua consulta. 

Desta forma quando os pais forem questionados pelos médicos sobre 

informações da saúde da criança, poderão facilmente consolidar as informações e 

apresentá-las rapidamente. 

Por estas necessidades, o objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de 

um sistema, denominado INFOKIDS, para acompanhamento e anotações de 

informações relativas aos 5 (cinco) primeiros anos de vida de uma criança. O 

programa terá como finalidade guardar informações como peso, altura, dieta da 

criança, remédios tomados, doenças, vacinas, consultas agendadas, imagens 

digitalizadas dos principais documentos e cartões.  Além disso, disponibilizará um lado 

lúdico para armazenamento de imagens (fotos), dos principais eventos ocorridos com 

a criança.  

Para facilitar a comunicação entre pais e médicos o aplicativo terá a opção 

de gerar relatórios de dados médicos para envio das informações por um e-mail antes 

da consulta ou na própria consulta, acessando os dados do programa. Esta função 

visa ainda dar mais facilidades aos pais pois quando viajarem ou tiverem que trocar 

de médico podem acessar os dados da criança através do programa de forma rápida.  

Outro benefício proporcionado pelo aplicativo é a possibilidade de armazenamento de 

recordações dos primeiros anos de vida da criança. 

As informações armazenadas no software são baseadas nas informações 

contidas no Cartão da Criança que é o principal instrumento utilizado nacionalmente 
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para esse acompanhamento e deve ser interpretado como um “cartão de identidade” 

da criança até cinco anos. Nele são registrados alguns dos eventos importantes para 

a sua saúde: condições de nascimento, os valores do peso, as habilidades 

desenvolvidas nas diversas idades, as vacinas já realizadas e programadas, e outras 

informações levantadas junto aos usuários (pais) para realizar este acompanhamento. 

O restante do trabalho está organizado da seguinte forma, o Capítulo 2 

apresenta o levantamento, a pesquisa e os componentes principais do sistema. O 

Capítulo 3 apresenta modelagem do sistema. No Capítulo 4 são apresentados os 

pressupostos e as ferramentas utilizadas no desenvolvimento do sistema.  O Capítulo 

5 apresenta os resultados dos testes de utilização do sistema. O Capítulo 6 apresenta 

as conclusões desse projeto tanto do ponto de vista dos desenvolvedores como dos 

usuários.  
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2 LEVANTAMENTO E PESQUISA 

2.1 PESQUISA DE SISTEMAS SIMILARES NO MERCADO 

A realização de uma pesquisa na Internet mostrou que existem aplicativos 

“apps” (aplicativos móveis) para celular, que fornecem alguns dos requisitos desejá-

veis na implementação do sistema proposto. A relação a seguir apresenta os aplicati-

vos que se destacam: 

 BeeBaby - aplicativo para iPhone que foi projetado para tirar fotos e guardá-

las como eventos. É destinado a pais que querem armazenar imagens dos 

melhores momentos de seus bebes e registrar a história de cada foto. Os prin-

cipais recursos são: adicionar comentários e descrições nas fotos, gravar os 

locais (endereços), gravar fotos na memória do dispositivo, criar e compartilhar 

álbum digital. O download é gratuito no Itunes. O programa requer o iOS1 7.0 

ou posterior. Compatível com iPhone, iPad e iPod touch [1].                                            

  Bebê São Luiz – aplicativo da Rede D’Or São Luiz que foi projetado para 

acompanhar a gestante durante a gravidez e o bebê. Apresenta as seguintes 

funções:  Click Mamãe; permite montar stop motion com fotos da evolução de  

barriga da gestante; babá eletrônica que funciona como uma câmara para 

acompanhar o bebê no quarto; informações sobre a gestação e o primeiro ano 

de vida do bebê; filtros para tirar fotos; diário eletrônico; hora de mamar; cro-

nometro do aplicativo para monitorar o tempo de amamentação de cada seio, 

registrando datas e horários; Bebê Relax; playlist do aplicativo ou uma lista 

particular de músicas para relaxar com o bebê com técnicas de cromoterapia 

e musicoterapia. O download é gratuito no Itunes. O programa requer o iOS 

5.0 ou posterior. Compatível com iPhone, iPad e iPod touch [2].  

 Mãe Coruja – aplicativo para iPhone que foi projetado para acompanhar infor-

mações importantes do bebê e apresenta as seguintes funcionalidades: ca-

derno virtual para gerenciar mamadas, sonecas e trocas de fraldas; playlist 

                                            

1 O iOS, sistema operacional da Apple, é responsável por fazer o iPhone e o iPad funcionarem. 



 20 

com sons contínuos que reproduzem o ambiente do útero; gerenciamento de 

medicações; acompanhamento de eventuais doenças; registros de visitas ao 

pediatra; registro de fotos; calendário de imunização e planejamento de festas. 

O aplicativo é pago e sua compre e download podem ser realizados no Itunes.  

O programa requer o iOS 7.0 ou posterior e é compatível com iPhone, iPad e 

iPod touch [3].  

Os aplicativos demostrados na relação acima e outros disponíveis são pró-

prios para o uso em dispositivos móveis. A proposta deste trabalho se diferencia por 

objetivar o desenvolvimento de um software para desktop com requisitos mais espe-

cíficos, que serão apontados na próxima seção que descreve o levantamento dos re-

quisitos do sistema.  

 

 

2.2 PESQUISA DE LEVANTAMENTO DE REQUISITOS DO SISTEMA 

Entre as técnicas mais importantes de elicitação de requisitos está a entre-

vista. Ela está constantemente presente dentro de outras técnicas porque, quase sem-

pre, a Elicitação de Requisitos, em algum ponto, exige comunicação direta com os 

usuários e outros interessados e a forma básica de comunicação, seja de que forma 

esteja disfarçada, é a entrevista [4]. 

Nesta etapa para o levantamento dos requisitos foi realizada uma pesquisa 

(entrevista aberta)2 com os pais que relataram que o gerenciamento das informações 

dos filhos é feito através da Caderneta de Saúde da Criança.  Esta caderneta é um 

importante documento para o acompanhamento do crescimento e o desenvolvimento 

da criança desde o nascimento até os nove anos de idade.  Este documento é o prin-

cipal meio de coleta de informações sobre o desenvolvimento de crianças no Brasil, e 

                                            

2 Tipo de entrevista onde o entrevistador formula uma questão e permite que o entrevistado responda 
como quiser.  O entrevistador pode pedir mais detalhes, mas não determina os termos da entrevista 
[4]. 
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nela são armazenadas informações da criança e dos pais, acompanhamento do cres-

cimento, controle das vacinas, alimentação e informações sobre alguns exames rea-

lizados pela criança. 

Outras informações levantadas na pesquisa mostram que dados importan-

tes não são armazenados na caderneta, como remédios tomados, doenças e os prin-

cipais acontecimentos como: quando a criança começou a engatinhar, andar, primei-

ras palavras e outros. Comumente, o controle do agendamento de consultas, exames 

e vacinas é armazenado em cadernos ou anotado em agendas. 

As cadernetas de saúde são distribuídas pelo Ministério da Saúde direta-

mente para as secretarias de saúde dos estados e dos municípios com mais de 200 

mil habitantes. Cabe as secretarias de saúde distribuí-las para as maternidades nos 

territórios dos municípios, de forma que cada criança nascida em território nacional 

adquira gratuitamente a caderneta na maternidade de nascimento, seja ela pública ou 

privada, em cumprimento ao estabelecido na portaria nº 1.058 de 4 de julho de 2005 

[5]. 

As principais informações sobre as crianças anotadas pelos pais neste do-

cumento, além das levantadas na entrevista foram a base da pesquisa para o levan-

tamento dos requisitos do sistema. Estas informações estão enumeradas nas próxi-

mas seções.  

 

2.2.1 Informações Referentes a Criança e Pais 

A Figura 1 demonstra as informações que são armazenadas sobre a cri-

ança e os pais na Caderneta de Saúde da Criança. Conforme mostra a figura, os 

campos que devem ser preenchidos são: 

 

 Nome da criança; 

 Data de nascimento; 

 Município do nascimento; 

 Nome da mãe; 
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 Nome do pai; 

 Endereço completo dos pais; 

 Telefone dos pais 

 Raça/cor/etnia da criança; 

 Unidade Básica que frequenta (posto de saúde); 

 Nº do Prontuário na Unidades Básicas de Saúde (UBS); 

 Nº da Declaração de Nascido Vivo; 

 Nº de Registro Civil de Nascimento; 

 Nº do Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS);  

 

 

Figura 1 Identificação da Criança e dos Pais [6]. 
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2.2.2  Informações Médicas e de Exames Realizados pelo Recém-nascido 

Na Figura 2 são apresentadas as informações armazenadas sobre o re-

cém-nascido e informações sobre exames realizados pelo mesmo. Conforme mostra 

a figura, os campos que devem ser preenchidos são: 

 

 Dia e hora do nascimento; 

 Maternidade onde ocorreu o nascimento com endereço; 

 Informações médicas do recém-nascido: peso, comprimento, perímetro cefá-

lico (medida do perímetro do crânio do recém-nascido), sexo, e resultado do 

teste de Apgar. A Escala ou Índice de Apgar é um teste desenvolvido pela 

Dra. Virginia Apgar (1909 – 1974), médica norte-americana, que consiste na 

avaliação de 5 sinais objetivos do recém-nascido no primeiro, no quinto e no 

décimo minuto após o nascimento, atribuindo-se a cada um dos sinais uma 

pontuação de 0 a 10, sendo utilizado para avaliar as condições dos recém-

nascidos. Os sinais avaliados são: frequência cardíaca, respiração, tónus mus-

cular, irritabilidade reflexa e cor da pele. O somatório da pontuação (no mínimo 

zero e no máximo dez) resultará no Índice de Apgar e o recém-nascido será 

classificado como sem asfixia (Apgar 8 a 10), com asfixia leve (Apgar 5 a 7), 

com asfixia moderada (Apgar 3 a 4) e com asfixia grave: (Apgar 0 a 2) [7]; 

 Profissional que assistiu o recém-nascido; 

 Aleitamento materno da criança na primeira hora de vida; 

 Teste de Ortolani.  Este teste é realizado no exame físico para investigação de 

displasia de quadril.  A manobra de Ortolani consiste na flexão dos membros 

inferiores seguida da abdução da coxa para pesquisa da luxação congênita da 

anca/displasia do quadril.  Na existência de uma displasia de quadril, ocorre um 

estalo (o sinal de Ortolani) [8]; 

 Teste do reflexo vermelho (TRV). Este teste é uma ferramenta de rastreamento 

de alterações que possam comprometer a transparência dos meios oculares, 

tais como catarata (alteração da transparência do cristalino), glaucoma (altera-

ção da transparência da córnea), toxoplasmose (alteração da transparência do 

vítreo pela inflamação), retinoblastoma (alteração da transparência do vítreo 
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pelo tumor intraocular), descolamentos de retina tardios. Vale lembrar que o 

TRV não é a forma adequada de identificação precoce dos descolamentos de 

retina. O TRV deve ser realizado utilizando um oftalmoscópio direto, a 30 cm 

do olho do paciente, em sala escurecida. Não havendo necessidade de colírios. 

Em caso de reflexo alterado ou suspeito, o paciente deve ser encaminhado 

para o médico oftalmologista [9]; 

 Teste do pezinho.  Este Exame é feito a partir de sangue coletado do calcanhar 

do bebê e que permite identificar doenças graves, como: o hipotireoidismo con-

gênito (glândula tireoide do recém-nascido não é capaz de produzir quantida-

des adequadas de hormônios), a fenilcetonúria (doença do metabolismo) e as 

hemoglobinopatias (doenças que afetam o sangue – traço falcêmico e doença 

falciforme [10]; 

 Triagem Auditiva Neonatal (TAN).  Este teste tem por finalidade a identificação, 

o mais precocemente possível, da deficiência auditiva nos neonatos e lacten-

tes. Consiste no teste e reteste, com medidas fisiológicas e eletrofisiológicas 

da audição, com o objetivo de encaminhá-los para diagnóstico dessa deficiên-

cia, e intervenções adequadas à criança e sua família [11]; 

 Dados na alta: data, peso e alimentação; 
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Figura 2 Dados Médicos do Recém-Nascido [6]. 
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2.2.3 Informações Sobre o Desenvolvimento da Criança e Acompanhamento 

Através de Gráficos de Crescimento 

A vigilância do desenvolvimento é um processo continuo de acompanha-

mento das atividades relacionadas à promoção do potencial de desenvolvimento da 

criança e a detecção de problemas.  Profissionais de saúde, pais, professores e outros 

devem estar envolvidos nesse acompanhamento. As figuras – Figura 3, Figura 4, e 

Figura 5, apresentam exemplos de gráficos de acompanhamento de desenvolvimento 

da criança e registro das medidas antropométricas.  Conforme mostra a Figura 3 os 

campos que devem ser preenchidos são: 

 

 Medidas antropométricas.  Essas medidas fazem parte do exame físico. Apesar 

de serem procedimentos simples, devem ser aplicadas cuidadosamente, se-

guindo-se uma padronização, e os instrumentos utilizados para sua aferição 

devem ser frequentemente calibrados. As medidas antropométricas mais utili-

zadas na faixa etária pediátrica são peso, estatura, perímetro cefálico e circun-

ferência abdominal.),  

 Data;  

 Idade; e  

 Índice de Massa Corporal (IMC); 

 

Estas medidas são anotadas nos gráficos para verificação dos índices na 

curva de crescimento (Figura 4 e Figura 5), os pais podem verificar se os valores estão 

normais. 
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Figura 3 Registro de Medidas [6]. 

 

Figura 4 Gráfico Peso X Idade [6]. 

 



 28 

 

 

Figura 5 Gráfico Índice de Massa Corporal [6]. 

2.2.4 Registro de Vacinas 

No Brasil, ao todo, são treze tipos de vacinas obrigatórias, aplicadas em 

doses e reforços que variam de acordo com a idade. Como são muitas e extrema-

mente importantes, é necessário que o esquema de vacinação de cada criança seja 

bem acompanhado por um ou mais profissionais da saúde. Na Caderneta de Saúde 

são registradas as vacinas que deverão ser tomadas pela criança e as doses que já 

recebeu. Na Figura 6 estão demonstradas as principais informações sobre as vacinas 

armazenadas na Caderneta de Saúde da Criança.  

 

 Nome da vacina; 

 Data da aplicação; 

 Dose; 

 Unidade onde foi feita a aplicação da vacina; 
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 Assinatura do responsável pela aplicação da vacina; e 

 Vacinas obrigatórias no Brasil, que são:  BCG (contra tuberculose); Vacina con-

tra hepatite B; DTP (contra difteria, tétano e coqueluche); DTP+Hib (contra dif-

teria, tétano e coqueluche e infecções por Haemophilus influenzae tipo B); DT 

(dupla adulto – contra difteria e tétano); vacina Hib (infecções por Haemophilus 

influenzae tipo B); Vacina contra poliomielite; Vacina contra rotavírus;  Vacina 

contra febre amarela; Tríplice viral (contra caxumba, rubéola e sarampo); Va-

cina contra Influenza (gripe); Vacina Pneumocócica (contra meningites bacteri-

anas, pneumonias, sinusite, inflamação no ouvido e bacteremia); e  Vacina anti-

meningocócica (contra doença meningocócica) [12]; 

 

 

 

Figura 6 Registro de Vacinas [6]. 
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2.2.5 Registro de Alimentação 

Alguns estudos indicam que uma dieta inapropriada da mãe durante a ges-

tação pode estar relacionada a futuras patologias na criança. Outros trabalhos mos-

tram também que, além do baixo peso ao nascer, o ganho ponderal acentuado nos 

primeiros 6 meses de vida está relacionado com o desenvolvimento futuro de obesi-

dade e adiposidade central. Em estudo realizado por Stettler [13], salientou-se a im-

portância do rápido ganho de peso durante os 4 primeiros meses de vida como deter-

minante de sobrepeso e obesidade aos 7 anos de idade, independentemente do peso 

de nascimento. Durante os 2 primeiros anos de vida, ocorre intenso e rápido desen-

volvimento físico, cognitivo, emocional e social. Portanto, práticas alimentares inade-

quadas nessa fase da vida podem, no futuro, repercutir de forma negativa no desen-

volvimento global das crianças e ocasionar sequelas. 

Desta forma, torna-se importante acompanhar a alimentação da criança 

para que não haja problemas de sobrepeso[14]. A anotação sobre a alimentação é 

realizada através de anotações em folhas da Caderneta de Saúde da Criança con-

forme a Figura 7.  As informações armazenadas na Caderneta de Saúde da Criança 

são: 

 

 Data; 

 Tipo de alimentação; 

 Orientações sobre a alimentação; 

 Problemas relatados na alimentação; 
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Figura 7 Registro da Alimentação [6]. 
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3 MODELAGEM DO SISTEMA 

 

A modelagem do projeto de software envolve atividades fundamentais que 

irão contribuir diretamente no desenvolvimento ou codificação de um sistema. Ela trata 

do desenho do software, a sua modelagem, podendo explorar previamente vários re-

cursos e simular por meio de modelagens o seu funcionamento [15]. 

A implementação de um bom software está diretamente relacionada às ati-

vidades de modelagem, pois por meio dela constroem-se modelos para comunicar a 

estrutura e o comportamento desejados do sistema, visualizar e controlar a arquitetura 

do mesmo e compreender melhor o sistema que está sendo elaborado. 

Na modelagem do sistema apresentado neste trabalho será utilizada a lin-

guagem de modelagem unificada (UML, do inglês, Unified Modeling language). 

 “A UML é uma linguagem muito expressiva, abrangendo todas as visões ne-

cessárias ao desenvolvimento e implantação de sistemas de software em ge-

ral”. [15].   

Esta linguagem será utilizada na elaboração dos diagramas de classes, di-

agramas de caso de uso e descrição de caso de uso. 

   

 

3.1 LEVANTAMENTO DOS REQUISITOS 

É de suma importância para ter sucesso no desenvolvimento de todo pro-

jeto de software o total entendimento dos requisitos do sistema proposto. 

O papel da análise de requisitos consiste na descoberta, refinamento, mo-

delagem e especificação dos requisitos do software a ser desenvolvido. Esta etapa é 

de suma importância no processo de desenvolvimento de um software, principalmente 

porque ela estabelece o elo entre a alocação do software a nível de sistema (realizada 

na etapa de Engenharia de Sistema) e o projeto do software [16]. 
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As seções a seguir descrevem os requisitos funcionais que serão indicados 

pelo formato [RFxx] e os requisitos não funcionais do sistema que serão indicados 

pelo formato [RNFxx]. Cada requisito terá identificação única e insubstituível. 

3.1.1 Requisitos Funcionais 

Os requisitos funcionais são requisitos que expressam funções ou serviços 

que um software deve ou pode ser capaz de executar ou fornecer. As funções ou 

serviços são, em geral, processos que utilizam entradas para produzir saídas. 

As tabelas na sequência apresentam a relação dos requisitos funcionais do 

sistema: 

[RF01] Fazer Login 

Tabela 1 Requisito Funcional Fazer Login 

Identificação: [RF01] Fazer Login 

Casos de Uso relacionados: [UC01] 

Descrição: 

Permite que o usuário tenha acesso às funciona-

lidades e informações do sistema. Será realizado 

através das credenciais: nome do usuário e se-

nha. 

Prioridade:      Essencial     Importante     Desejável 
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[RF02] Cadastrar Criança 

Tabela 2 Requisito Funcional Cadastrar Criança 

Identificação: [RF02] Cadastrar Criança 

Casos de Uso relacionados: [UC02] 

Descrição: 

Realiza a inserção de um novo registro de cri-

ança no banco de dados armazenando suas in-

formações. 

Prioridade:      Essencial     Importante     Desejável 

 

 

[RF03] Editar Criança 

Tabela 3 Requisito Funcional Editar Criança 

Identificação: [RF04] Editar Criança 

Casos de Uso relacionados: [UC03] 

Descrição: 
Permite modificar informações de uma criança 

que já esteja cadastrada no sistema. 

Prioridade:      Essencial     Importante     Desejável 

 

 

[RF04] Cadastrar Exame 

Tabela 4 Requisito Funcional Cadastrar Exame 

Identificação: [RF06] Cadastrar Exame 

Casos de Uso relacionados: [UC04] 

Descrição: 

Realiza a inserção de um novo registro de 

exame no banco de dados armazenando suas 

informações. 

Prioridade:      Essencial     Importante     Desejável 
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[RF05] Buscar Exame 

Tabela 5 Requisito Funcional Buscar Exame 

Identificação: [RF07] Buscar Exame 

Casos de Uso relacionados: [UC05] [UC06] 

Descrição: 

Permite a busca de um exame especifico através 

do fornecimento de algumas de suas informa-

ções como parâmetro de busca. 

Prioridade:      Essencial     Importante     Desejável 

 

 

[RF06] Editar Exame 

Tabela 6 Requisito Funcional Editar Exame 

Identificação: [RF08] Editar Exame 

Casos de Uso relacionados: [UC05] 

Descrição: 

Permite modificar informações e status de reali-

zado de um exame que já esteja cadastrado no 

sistema. 

Prioridade:      Essencial     Importante     Desejável 

 

[RF07] Excluir Exame 

Tabela 7 Requisito Funcional Excluir Exame 

Identificação: [RF09] Excluir Exame 

Casos de Uso relacionados: [UC06] 

Descrição: 
Permite excluir o registro de exame do banco de 

dados do sistema. 

Prioridade:      Essencial     Importante     Desejável 
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[RF8] Cadastrar Consulta  

Tabela 8 Requisito Funcional Cadastrar Consulta 

Identificação: [RF10] Cadastrar Consulta 

Casos de Uso relacionados: [UC07] 

Descrição: 

Realiza a inserção de um novo registro de con-

sulta no banco de dados armazenando suas in-

formações. 

Prioridade:      Essencial     Importante     Desejável 

 

[RF09] Buscar Consulta 

Tabela 9 Requisito Funcional Buscar Consulta 

Identificação: [RF11] Buscar Consulta 

Casos de Uso relacionados: [UC08] [UC09] 

Descrição: 

Permite a busca de uma consulta especifica atra-

vés do fornecimento de algumas de suas infor-

mações como parâmetro de busca. 

Prioridade:      Essencial     Importante     Desejável 

 

[RF10] Editar Consulta 

Tabela 10 Requisito Funcional Editar Consulta 

Identificação: [RF12] Editar Consulta 

Casos de Uso relacionados: [UC08] 

Descrição: 

Permite modificar informações e status de reali-

zada de uma consulta que já esteja cadastrada 

no sistema. 

Prioridade:      Essencial     Importante     Desejável 
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[RF11] Excluir Consulta 

Tabela 11 Requisito Funcional Excluir Consulta 

Identificação: [RF13] Excluir Consulta 

Casos de Uso relacionados: [UC09] 

Descrição: 
Permite excluir o registro de consulta do banco 

de dados do sistema. 

Prioridade:      Essencial     Importante     Desejável 

 

 

[RF12] Cadastrar Vacina 

 

Tabela 12 Requisito Funcional Cadastrar Vacina 

Identificação: [RF14] Cadastrar Vacina 

Casos de Uso relacionados: [UC10] 

Descrição: 

Realiza a inserção de um novo registro de vacina 

no banco de dados armazenando suas informa-

ções. 

Prioridade:      Essencial     Importante     Desejável 

 

[RF13] Buscar Vacina 

Tabela 13 Requisito Funcional Buscar Vacina 

Identificação: [RF15] Buscar Vacina 

Casos de Uso relacionados: [UC11] [UC12] 

Descrição: 

Permite a busca de uma vacina especifica atra-

vés do fornecimento de algumas de suas infor-

mações como parâmetro de busca. 

Prioridade:      Essencial     Importante     Desejável 
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[RF14] Editar Vacina 

Tabela 14 Requisito Funcional Editar Vacina 

Identificação: [RF16] Editar Vacina 

Casos de Uso relacionados: [UC11] 

Descrição: 

Permite modificar informações e status de reali-

zada de uma vacina que já esteja cadastrada no 

sistema. 

Prioridade:      Essencial     Importante     Desejável 

 

 

[RF15] Excluir Vacina 

 

Tabela 15 Requisito Funcional Excluir Vacina 

Identificação: [RF17] Excluir Vacina 

Casos de Uso relacionados: [UC12] 

Descrição: 
Permite excluir o registro de vacina do banco de 

dados do sistema. 

Prioridade:      Essencial     Importante     Desejável 

 

[RF16] cadastrar doença 

Tabela 16 Requisito Funcional Cadastrar Doença 

Identificação: [RF18] Cadastrar Doença 

Casos de Uso relacionados: [UC13] 

Descrição: 

Realiza a inserção de um novo registro de do-

ença no banco de dados armazenando suas in-

formações. 

Prioridade:      Essencial     Importante     Desejável 

 

 



 39 

[RF17] Buscar Doença 

Tabela 17 Requisito Funcional Buscar Doença 

Identificação: [RF19] Buscar Doença 

Casos de Uso relacionados: [UC14] [UC15] 

Descrição: 

Permite a busca de uma doença especifica atra-

vés do fornecimento de algumas de suas infor-

mações como parâmetro de busca. 

Prioridade:      Essencial     Importante     Desejável 

 

 

[RF18] Editar Doença 

 

Tabela 18 Requisito Funcional Editar Doença 

Identificação: [RF12] Editar Doença 

Casos de Uso relacionados: [UC14] 

Descrição: 
Permite modificar informações de uma doença 

que já esteja cadastrada no sistema. 

Prioridade:      Essencial     Importante     Desejável 

 

[RF19] Excluir Doença 

 

Tabela 19 Requisito Funcional Excluir Doença 

Identificação: [RF20] Excluir Doença 

Casos de Uso relacionados: [UC15] 

Descrição: 
Permite excluir o registro da doença do banco de 

dados do sistema. 

Prioridade:      Essencial     Importante     Desejável 
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[RF20] Cadastrar Evento 

Tabela 20 Requisito Funcional Cadastrar Evento 

Identificação: [RF21] Cadastrar Evento 

Casos de Uso relacionados: [UC16] 

Descrição: 

Realiza a inserção de um novo registro de 

evento no banco de dados armazenando suas 

informações. 

Prioridade:      Essencial     Importante     Desejável 

 

 

[RF21] Buscar Evento 

 

Tabela 21 Requisito Funcional Buscar Evento 

Identificação: [RF22] Buscar Evento 

Casos de Uso relacionados: [UC17] [UC18] 

Descrição: 

Permite a busca de um evento especifico através 

do fornecimento de algumas de suas informa-

ções como parâmetro de busca. 

Prioridade:      Essencial     Importante     Desejável 

[RF22] Editar Evento 

 

Tabela 22 Requisito Funcional Editar Evento 

Identificação: [RF23] Editar Evento 

Casos de Uso relacionados: [UC17] 

Descrição: 
Permite modificar informações de um evento que 

já esteja cadastrado no sistema. 

Prioridade:      Essencial     Importante     Desejável 
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[RF23] Excluir Evento 

 

Tabela 23 Requisito Funcional Excluir Evento 

Identificação: [RF24] Excluir Evento 

Casos de Uso relacionados: [UC18] 

Descrição: 
Permite excluir o registro de evento do banco de 

dados do sistema. 

Prioridade:      Essencial     Importante     Desejável 

 

 

[RF24] Cadastrar Medicamento 

Tabela 24 Requisito Funcional Cadastrar Medicamento 

Identificação: [RF25] Cadastrar Medicamento 

Casos de Uso relacionados: [UC19] 

Descrição: 

Realiza a inserção de um novo registro de medi-

camento no banco de dados armazenando suas 

informações. 

Prioridade:      Essencial     Importante     Desejável 

 

[RF25] Buscar Medicamento 

 

Tabela 25 Requisito Funcional Buscar Medicamento 

Identificação: [RF26] Buscar Medicamento 

Casos de Uso relacionados: [UC20] [UC21] 

Descrição: 

Permite a busca de um medicamento especifico 

através do fornecimento de algumas de suas in-

formações como parâmetro de busca. 

Prioridade:      Essencial     Importante     Desejável 
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[RF26] Editar Medicamento 

 

Tabela 26 Requisito Funcional Editar Medicamento 

Identificação: [RF12] Editar Medicamento 

Casos de Uso relacionados: [UC20] 

Descrição: 
Permite modificar informações de um medica-

mento que já esteja cadastrado no sistema. 

Prioridade:      Essencial     Importante     Desejável 

 

 

[RF27] Excluir Medicamento 

 

Tabela 27 Requisito Funcional Excluir Medicamento 

Identificação: [RF28] Excluir Medicamento 

Casos de Uso relacionados: [UC21] 

Descrição: 
Permite excluir o registro de medicamento do 

banco de dados do sistema. 

Prioridade:      Essencial     Importante     Desejável 

[RF28] Cadastrar Acompanhamento 

 

Tabela 28 Requisito Funcional Cadastrar Acompanhamento 

Identificação: [RF28] Cadastrar Acompanhamento 

Casos de Uso relacionados: [UC22] 

Descrição: 

Realiza a inserção de um novo registro de acom-

panhamento no banco de dados armazenando 

suas informações. 

Prioridade:      Essencial     Importante     Desejável 
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[RF29] Buscar Acompanhamento 

 

Tabela 29 Requisito Funcional Buscar Acompanhamento 

Identificação: [RF29] Buscar Acompanhamento 

Casos de Uso relacionados: [UC23] [UC24] 

Descrição: 

Permite a busca de um acompanhamento espe-

cifico através do fornecimento de algumas de 

suas informações como parâmetro de busca. 

Prioridade:      Essencial     Importante     Desejável 

 

 

[RF30] Editar Acompanhamento 

 

Tabela 30 Requisito Funcional Editar Acompanhamento 

Identificação: [RF30] Editar Acompanhamento 

Casos de Uso relacionados: [UC23] 

Descrição: 

Permite modificar informações e status de um 

acompanhamento que já esteja cadastrado no 

sistema. 

Prioridade:      Essencial     Importante     Desejável 
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[RF31] Excluir Acompanhamento 

Tabela 31 Requisito Funcional Excluir Acompanhamento 

Identificação: [RF31] Excluir Acompanhamento 

Casos de Uso relacionados: [UC24] 

Descrição: 
Permite excluir o registro de acompanhamento 

do banco de dados do sistema. 

Prioridade:      Essencial     Importante     Desejável 

 

[RF32] Cadastrar Agendamento 

Tabela 32 Requisito Funcional Cadastrar Agendamento 

Identificação: [RF32] Cadastrar Agendamento 

Casos de Uso relacionados: [UC25] 

Descrição: 

Realiza a inserção de um novo registro de agen-

damento no banco de dados armazenando suas 

informações. 

Prioridade:      Essencial     Importante     Desejável 

 

 

[RF33] Buscar Agendamento 

Tabela 33 Requisito Funcional Buscar Agendamento 

Identificação: [RF33] Buscar Agendamento 

Casos de Uso relacionados: [UC26] [UC27] 

Descrição: 

Permite a busca de um agendamento especifico 

através do fornecimento de algumas de suas in-

formações como parâmetro de busca. 

Prioridade:      Essencial     Importante     Desejável 
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[RF34] Editar Agendamento 

 

Tabela 34 Requisito Funcional Editar Agendamento 

Identificação: [RF33] Editar Agendamento 

Casos de Uso relacionados: [UC26] 

Descrição: 
Permite modificar informações de um agenda-

mento que já esteja cadastrado no sistema. 

Prioridade:      Essencial     Importante     Desejável 

 

 

[RF35] Excluir Agendamento 

 

Tabela 35 Requisito Funcional Excluir Agendamento 

Identificação: [RF34] Excluir Agendamento 

Casos de Uso relacionados: [UC27] 

Descrição: 
Permite excluir o registro de agendamento do 

banco de dados do sistema. 

Prioridade:      Essencial     Importante     Desejável 

[RF36] Cadastrar Documento 

 

Tabela 36 Requisito Funcional Cadastrar Documento 

Identificação: [RF32] Cadastrar Documento 

Casos de Uso relacionados: [UC28] 

Descrição: 

Realiza a inserção de um novo registro de docu-

mento no banco de dados armazenando suas in-

formações. 

Prioridade:      Essencial     Importante     Desejável 
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[RF37] Buscar Documento 

Tabela 37 Requisito Funcional Buscar Documento 

Identificação: [RF33] Buscar Documento 

Casos de Uso relacionados: [UC29] [UC30] 

Descrição: 

Permite a busca de um documento especifico 

através do fornecimento de algumas de suas in-

formações como parâmetro de busca. 

Prioridade:      Essencial     Importante     Desejável 

 

 

[RF38] Editar Documento 

 

Tabela 38 Requisito Funcional Editar Documento 

Identificação: [RF33] Editar Documento 

Casos de Uso relacionados: [UC29] 

Descrição: 
Permite modificar informações de um documento 

que já esteja cadastrado no sistema. 

Prioridade:      Essencial     Importante     Desejável 

[RF39] Excluir Documento 

 

Tabela 39 Requisito Funcional Excluir Documento 

Identificação: [RF34] Excluir Documento 

Casos de Uso relacionados: [UC30] 

Descrição: 
Permite excluir o registro de documento do 

banco de dados do sistema. 

Prioridade:      Essencial     Importante     Desejável 
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[RF40] Gerar Relatório 

 

Tabela 40 Requisito Funcional Gerar Relatório 

Identificação: [RF30] Gerar Relatório 

Casos de Uso relacionados: [UC31] 

Descrição: 

O usuário pode solicitar a geração de relatórios 

de vacinas, medicamentos, acompanhamentos e 

doenças. 

Prioridade:      Essencial     Importante     Desejável 

 

3.1.2 Requisitos Não Funcionais 

Os requisitos não funcionais (RNFs) são requisitos que declaram restri-

ções, ou atributos de qualidade para um software e/ou para o processo de desenvol-

vimento deste sistema. Segurança, precisão, usabilidade, desempenho e manutena-

bilidade são exemplos de requisitos não funcionais. 

A seções a seguir apresentam a relação dos requisitos não funcionais do 

sistema: 
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3.1.2.1 Requisitos de Processo 

[RNF01] Utilizar IDE Lazarus 

 

Tabela 41 Requisito Não Funcional Utilizar IDE Lazarus 

Identificação: [RF01] Utilizar IDE Lazarus 

Casos de Uso relacionados: Todos. 

Descrição: 

O sistema utilizará a IDE do Lazarus que utiliza a 

linguagem de programação Free Pascal além de 

ser open source e cross platforme. 

 

Prioridade:      Essencial     Importante     Desejável 

 

 

 

[RNF02] Utilizar o Banco de Dados Firebird 

 

Tabela 42 Requisito Não Funcional Utilizar o Banco de Dados Firebird 

Identificação: [RF02] Utilizar o Banco de Dados Firebird 

Casos de Uso relacionados: Todos. 

Descrição: 

O sistema utilizará o banco de dados Firebird que 

é open source possui grande desempenho e é 

cross platforme. 

 

Prioridade:      Essencial     Importante     Desejável 
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3.1.2.2 Requisitos do Produto 

3.1.2.2.1 Confiabilidade 

 

[RNF03] Segurança da Informação 

 

Tabela 43 Requisito Não Funcional Segurança da Informação 

Identificação: [RF03] Segurança da Informação 

Casos de Uso relacionados: [UC01] 

Descrição: 

O sistema deve certificar que as informações nele 

contida não serão acessadas indevidamente. 

Por isto deve usar protocolos de autenticação, lo-

gin com senha de no mínimo 6 (seis) e no máximo 

10 (dez) caracteres. 

 

Prioridade:      Essencial     Importante     Desejável 

 

 

  



 50 

3.1.2.2.2 Usabilidade 

 

[RNF04] Escrever Documentação 

 

Tabela 44 Requisito Não Funcional Escrever Documentação 

Identificação: [RF02] Escrever Documentação 

Casos de Uso relacionados: Todos. 

Descrição: 

O sistema deve possuir um manual eletrônico 

com a descrição das suas funcionalidades. 

 

Prioridade:      Essencial     Importante     Desejável 

 

 

 

[RNF05] Interface Gráfica 

 

Tabela 45 Requisito Não Funcional Interface Gráfica 

Identificação: [RF02] Interface Gráfica 

Casos de Uso relacionados: Todos. 

Descrição: 
A interface do sistema deve ser amigável e com 

design lúdico.  

Prioridade:      Essencial     Importante     Desejável 
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3.2 CASOS DE USO 

Um caso de uso é uma especificação, em forma de narrativa, de uma se-

quência de interações entre um sistema e os atores (agentes externos), que o usam.  

Casos de uso podem ser simples ou complexos, devendo descrever, em um nível de 

detalhe desejado, algo que um usuário ou cliente quer que o sistema faça. Eles des-

crevem e definem parte da funcionalidade de um sistema [4]. 

 

3.2.1 Descrição dos Casos de Uso 

Os casos de uso apresentados terão o seguinte formato: 



 Atores: São classes de pessoas (usuários) que interagem com o sistema;  

 Prioridade: Prioridade de implementação deste caso de uso;  

 Pré-condições: Condição que deve ser verdadeira para execução do caso de 

uso;  

 Fluxo principal: Apresenta uma sequência de passos, os passos devem des-

crever trocas de informação (interação), validação ou mudança de estado, ne-

cessários para conclusão do caso de uso. 

 Extensões ou Fluxos Alternativos: Estão associados aos passos do fluxo 

principal e identificam um erro, a forma de trata-lo e como retornar ao fluxo 

principal;  

 Pós-condições: Condições que devem ser verdadeiras após o caso de uso 

ser finalizado.  

 Prioridades dos casos de uso  

As prioridades dos casos de uso são classificadas como:  

 Alta: É o caso de uso essencial para o que o sistema funcione. Esses tipos de 

caso de uso são imprescindíveis, caso contrário, o projeto perderá sua utili-

dade.  
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 Média: E o caso de uso sem o qual o sistema funciona, mas não de forma 

satisfatória.  

 Baixa: Esse tipo de caso de uso não compromete as funcionalidades básicas 

do sistema poderá ser implementado em versões posteriores do sistema. 

 

 

[UC01] Fazer Login 

 

Tabela 46 Caso de Uso Fazer Login 

Identificador: [UC01] 

Descrição: Autentica o usuário no sistema. 

Atores: Usuário do sistema. 

Prioridade: Alta 

Pré-condições: Não se aplica 

Pós-condições: O ator terá acesso as informações e funções do sistema. 

Fluxo de Eventos Principal 

1.  Estando na tela principal do sistema o ator efetua a autenticação através do 

preenchimento dos campos nome e senha. 

2. O ator clica no botão entrar. 

                                        Fluxo Secundário 1 

O ator fornece o nome ou a senha incorreta; 

A mensagem “senha ou nome incorreto” é exibida.  

Requisitos não Funcionais Específicos: - 
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[UC02] Cadastrar Criança 

 

Tabela 47 Caso de Uso Cadastrar Criança 

Identificador: [UC02] 

Descrição: 
Realiza a inserção de um registro de criança no banco de dados 

do sistema, armazenando suas informações pessoais. 

Atores: Usuário do sistema. 

Prioridade: Alta 

Pré-condições: 

O ator deve estar logado no sistema. 

Não deve existir uma criança já cadastrada no sistema. 

Pós-condições: Haverá uma criança cadastrada no sistema. 

Fluxo de Eventos Principal 

1. Estando na tela principal do sistema o ator seleciona a opção “criança”; 

2. O sistema exibe o formulário de cadastro de criança; 

3. O ator seleciona o menu “Novo”; 

4. O ator informa os dados pessoais da criança a ser cadastrada e seleciona a 

opção “Salvar”; 

5. O sistema exibe uma mensagem de criança cadastrada com sucesso; 

                                        Fluxo Secundário 1 

1.  No passo 4 do fluxo principal, o ator seleciona a opção “Cancelar”; 

2. O sistema retorna para o formulário principal; 

Requisitos não Funcionais Específicos: - 
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[UC03] Editar Criança 

 

Tabela 48 Caso de Uso Editar Criança 

Identificador: [UC03] 

Descrição: Editar os dados de uma criança já cadastrada. 

Atores: Usuário do sistema. 

Prioridade: Media 

Pré-condições: O ator precisa estar logado no sistema. 

Pós-condições: 
As novas informações fornecidas pelo ator serão atualizadas no 

registro da criança na base de dados. 

Fluxo de Eventos Principal 

1. Estando na tela principal do sistema o ator seleciona a opção criança; 

2. O sistema exibe o formulário contendo as informações da criança; 

3. O ator seleciona o menu “Alterar”; 

4. O ator edita as informações da criança que deseja alterar e seleciona a opção 

“Salvar”; 

5. O sistema atualiza os dados no registro da criança, na base de dados; 

6. O sistema exibe uma mensagem de alteração realizada com sucesso; 

7. O sistema retorna para o formulário principal; 

                                        Fluxo Secundário 1 

1. No passo 4 do fluxo principal, o ator seleciona a opção “Cancelar”; 

2. O sistema retorna para o formulário principal;  

Requisitos não Funcionais Específicos: - 
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[UC04] Cadastrar Exame 

 

Tabela 49 Caso de Uso Cadastrar Exame 

Identificador: [UC04] 

Descrição: 
Realiza a inserção de um registro de exame no banco de dados 

do sistema, armazenando suas informações. 

Atores: Usuário do sistema. 

Prioridade: Alta 

Pré-condições: 

O ator deve estar logado no sistema. 

Não deve existir um exame com mesmo nome e data de reali-

zação já cadastrado no sistema. 

Pós-condições: Haverá um novo exame cadastrado no sistema. 

Fluxo de Eventos Principal 

1. Estando na tela principal do sistema o ator seleciona a opção “Exames”; 

2. O sistema exibe o formulário de cadastro de exame; 

3. O ator seleciona o menu “Cadastrar”; 

4. O ator informa os dados do exame a ser cadastrado e seleciona a opção 

“Salvar”; 

5. O sistema exibe uma mensagem de exame cadastrado com sucesso; 

                                        Fluxo Secundário 1 

1.  No passo 4 do fluxo principal, o ator seleciona a opção “Cancelar”; 

2. O sistema retorna para o formulário principal; 

Fluxo Secundário 2 

1. No passo 4 do fluxo principal, o ator informa o nome do exame e data de 

realização de um exame já cadastrado e seleciona a opção “salvar”; 

2. O sistema faz uma busca na base de dados; 

3. O sistema apresenta uma mensagem informando que já existe um exame 

cadastrado com mesmo nome e data de realização; 

4. O sistema permanece na mesma tela com os campos preenchidos, e leva o 

cursor do mouse ao campo de “nome do exame”; 

Requisitos não Funcionais Específicos: - 
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[UC05] Buscar Exame / Alterar Exame 

 

Tabela 50 Caso de Uso Buscar / Alterar Exame 

Identificador: [UC05] 

Descrição: 

Realiza a busca de um ou mais registros de exames no banco 

de dados do sistema, com base em informações de pesquisas 

fornecidas pelo ator em um formulário e alteração das informa-

ções de um registro de exame. 

Atores: Usuário do sistema. 

Prioridade: Alta 

Pré-condições: O ator precisa estar logado no sistema. 

Pós-condições: 
As novas informações fornecidas pelo ator serão atualizadas no 

registro de exames na base de dados. 

Fluxo de Eventos Principal 

1. Estando na tela principal do sistema o ator seleciona a opção “Exames”; 

2. O sistema exibe o formulário de exames; 

3. O ator seleciona em uma lista o exame a ser pesquisado; 

4. O ator seleciona a opção “Buscar”; 

5. O sistema exibe a tela de cadastro com as informações do exame pesqui-

sado; O sistema exibe uma mensagem de pesquisa realizada com sucesso; 

6. O ator seleciona a opção “Alterar”; 

7. O ator edita as informações do exame que deseja e seleciona a opção “Sal-

var”; 

8. O sistema atualiza os dados no registro do exame na base de dados; 

9. O sistema exibe uma mensagem de alteração realizada com sucesso; 

10. O sistema retorna para o formulário principal; 

                                        Fluxo Secundário 1 

1. No passo 6 do fluxo principal, o ator clica no botão “Cancelar”; 

2. O sistema retorna para o formulário principal;  

Requisitos não Funcionais Específicos: - 
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[UC06] Buscar Exame / Excluir Exame 

 

Tabela 51 Caso de Uso Buscar / Excluir Exame 

Identificador: [UC06] 

Descrição: 

Realiza a busca de um ou mais registros de exames no banco 

de dados do sistema, com base em informações de pesquisas 

fornecidas pelo ator em um formulário e exclusão da base de da 

dos de um registro de exame. 

Atores: Usuário do sistema. 

Prioridade: Alta 

Pré-condições: O ator precisa estar logado no sistema. 

Pós-condições: O registro do exame e excluído logicamente do sistema. 

Fluxo de Eventos Principal 

1. Estando na tela principal do sistema o ator seleciona a opção “Exames”; 

2. O sistema exibe o formulário de exames; 

3. O ator seleciona em uma lista o exame a ser pesquisado; 

4. O ator seleciona a opção “Buscar”; 

5. O sistema exibe a tela de cadastro com as informações do exame pesqui-

sado; O sistema exibe uma mensagem de pesquisa realizada com sucesso; 

6. O ator seleciona a opção “Excluir”; 

7. O sistema exibe uma mensagem se o ator realmente deseja excluir o registro 

da base de dados do sistema; 

8. O ator seleciona a opção “Ok”; 

9. O sistema exclui os dados no registro do exame na base de dados; 

10. O sistema exibe uma mensagem de exclusão realizada com sucesso; 

11. O sistema retorna para o formulário principal; 

                                        Fluxo Secundário 1 

1. No passo 8 do fluxo principal, o ator clica no botão “Cancelar”; 

2. O sistema retorna para o formulário principal;  

Requisitos não Funcionais Específicos: - 
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[UC07] Cadastrar Consulta 

Tabela 52 Caso de Uso Cadastrar Consulta 

Identificador: [UC07] 

Descrição: 
Realiza a inserção de um registro de consulta no banco de da-

dos do sistema, armazenando suas informações. 

Atores: Usuário do sistema. 

Prioridade: Alta 

Pré-condições: 

O ator deve estar logado no sistema. 

Não deve existir uma consulta com data e hora de realização já 

cadastrado no sistema. 

Pós-condições: Haverá uma nova consulta cadastrada no sistema. 

Fluxo de Eventos Principal 

1. Estando na tela principal do sistema o ator seleciona a opção “Consultas”; 

2. O sistema exibe o formulário de cadastro de consultas; 

3. O ator seleciona o menu “Cadastrar”; 

4. O ator informa os dados da consulta a ser cadastrada e seleciona a opção 

“Salvar”; 

5. O sistema exibe uma mensagem de consulta cadastrada com sucesso; 

                                        Fluxo Secundário 1 

1.  No passo 4 do fluxo principal, o ator seleciona a opção “Cancelar”; 

2. O sistema retorna para o formulário principal; 

Fluxo Secundário 2 

1. No passo 4 do fluxo principal, o ator informa a data de realização de uma 

consulta já cadastrado e seleciona a opção “Cadastrar”; 

2. O sistema faz uma busca na base de dados; 

3. O sistema apresenta uma mensagem informando que já existe uma consulta 

já cadastrada com mesma data de realização; 

4. O sistema permanece na mesma tela com os campos preenchidos, e leva o 

cursor do mouse ao campo de data da consulta; 

Requisitos não Funcionais Específicos: - 
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[UC08] Buscar Consulta / Alterar Consulta 

 

Tabela 53 Caso de Uso Buscar / Alterar Consulta 

Identificador: [UC08] 

Descrição: 

Realiza a busca de um ou mais registros de consulta no banco 

de dados do sistema com base em informações de pesquisas 

fornecidas pelo ator em um formulário e alteração de um registro 

de consulta da base de dados. 

Atores: Usuário do sistema. 

Prioridade: Alta 

Pré-condições: O ator precisa estar logado no sistema. 

Pós-condições: 
As novas informações fornecidas pelo ator serão atualizadas no 

registro de consulta na base de dados. 

Fluxo de Eventos Principal 

1. Estando na tela principal do sistema o ator seleciona a opção “Consultas”; 

2. O sistema exibe o formulário de consulta; 

3. O ator seleciona em uma lista a consulta a ser pesquisada; 

4. O ator seleciona a opção “Buscar”; 

5. O sistema exibe a tela de cadastro com as informações da consulta pesqui-

sada; O sistema exibe uma mensagem de pesquisa realizada com sucesso; 

6. O ator seleciona a opção “Alterar”; 

7. O ator edita as informações da consulta que deseja e seleciona a opção “Sal-

var”; 

8. O sistema atualiza os dados no registro da consulta na base de dados; 

9. O sistema exibe uma mensagem de alteração realizada com sucesso; 

10. O sistema retorna para o formulário principal; 

                                        Fluxo Secundário 1 

1. No passo 6 do fluxo principal, o ator clica no botão “Cancelar”; 

2. O sistema retorna para o formulário principal;  

Requisitos não Funcionais Específicos: - 



 60 

[UC09] Buscar Consulta / Excluir Consulta 

 

Tabela 54 Caso de Uso Buscar / Excluir Consulta 

Identificador: [UC09] 

Descrição: 

Realiza a busca de um ou mais registros de consulta no banco 

de dados do sistema, com base em informações de pesquisas 

fornecidas pelo ator em um formulário e exclusão da base de da 

dos de um registro de Consulta. 

Atores: Usuário do sistema. 

Prioridade: Alta 

Pré-condições: O ator precisa estar logado no sistema. 

Pós-condições: O registro da consulta e excluído logicamente do sistema. 

Fluxo de Eventos Principal 

1. Estando na tela principal do sistema o ator seleciona a opção “Consulta”; 

2. O sistema exibe o formulário de Consulta; 

3. O ator seleciona em uma lista a consulta a ser pesquisada; 

4. O ator seleciona a opção “Buscar”; 

5. O sistema exibe a tela de cadastro com as informações da consulta pesqui-

sada; O sistema exibe uma mensagem de pesquisa realizada com sucesso; 

6. O ator seleciona a opção “Excluir”; 

7. O sistema exibe uma mensagem se o ator realmente deseja excluir o registro 

da base de dados do sistema; 

8. O ator seleciona a opção “Ok”; 

9. O sistema exclui os dados no registro da consulta na base de dados; 

10. O sistema exibe uma mensagem de exclusão realizada com sucesso; 

11. O sistema retorna para o formulário principal; 

                                        Fluxo Secundário 1 

1. No passo 8 do fluxo principal, o ator clica no botão “Cancelar”; 

2. O sistema retorna para o formulário principal;  

Requisitos não Funcionais Específicos: - 

 



 61 

[UC10] Cadastrar Vacina 

Tabela 55 Caso de Uso Cadastrar Vacina 

Identificador: [UC10] 

Descrição: 
Realiza a inserção de um registro de vacina no banco de dados 

do sistema, armazenando suas informações. 

Atores: Usuário do sistema. 

Prioridade: Alta 

Pré-condições: 

O ator deve estar logado no sistema. 

Não deve existir uma vacina com mesmo nome e data de reali-

zação já cadastrado no sistema. 

Pós-condições: Haverá um novo registro de vacina cadastrado no sistema. 

Fluxo de Eventos Principal 

1. Estando na tela principal do sistema o ator seleciona a opção “Vacinas”; 

2. O sistema exibe o formulário de cadastro de vacina; 

3. O ator seleciona o menu “Cadastrar”; 

4. O ator informa os dados da vacina a ser cadastrada e seleciona a opção 

“Salvar”; 

5. O sistema exibe uma mensagem de vacina cadastrada com sucesso; 

                                        Fluxo Secundário 1 

1.  No passo 4 do fluxo principal, o ator seleciona a opção “Cancelar”; 

2. O sistema retorna para o formulário principal; 

Fluxo Secundário 2 

1. No passo 4 do fluxo principal, o ator informa o nome da vacina e data de 

realização já cadastrada e seleciona a opção “Cadastrar”; 

2. O sistema faz uma busca na base de dados; 

3. O sistema apresenta uma mensagem informando que já existe uma vacina 

cadastrada com mesmo nome e data de realização; 

4. O sistema permanece na mesma tela com os campos preenchidos, e leva o 

cursor do mouse ao campo de nome da vacina; 

Requisitos não Funcionais Específicos: - 
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[UC11] Buscar Vacina / Alterar Vacina  

 

Tabela 56 Caso de Uso Buscar / Alterar Vacina 

Identificador: [UC11] 

Descrição: 

Realiza a busca de um ou mais registros de vacinas no banco 

de dados do sistema, com base em informações de pesquisas 

fornecidas pelo ator em um formulário e alteração de um registro 

de vacina da base de dados do sistema. 

Atores: Usuário do sistema. 

Prioridade: Alta 

Pré-condições: O ator precisa estar logado no sistema. 

Pós-condições: 
As novas informações fornecidas pelo ator serão atualizadas no 

registro de vacinas na base de dados. 

Fluxo de Eventos Principal 

1. Estando na tela principal do sistema o ator seleciona a opção “vacinas”; 

2. O sistema exibe o formulário de vacinas; 

3. O ator seleciona em uma lista a vacina a ser pesquisada; 

4. O ator seleciona a opção “Buscar”; 

5. O sistema exibe a tela de cadastro com as informações da vacina pesqui-

sada; O sistema exibe uma mensagem de pesquisa realizada com sucesso; 

6. O ator seleciona a opção “Alterar”; 

7. O ator edita as informações da vacina que deseja e seleciona a opção “Sal-

var”; 

8. O sistema atualiza os dados no registro de vacina na base de dados; 

9. O sistema exibe uma mensagem de alteração realizada com sucesso; 

10. O sistema retorna para o formulário principal; 

                                        Fluxo Secundário 1 

1. No passo 6 do fluxo principal, o ator clica no botão “Cancelar”; 

2. O sistema retorna para o formulário principal;  

Requisitos não Funcionais Específicos: - 
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[UC12] Buscar Vacina / Excluir Vacina 

 

Tabela 57 Caso de Uso Buscar / Excluir Vacina 

Identificador: [UC12] 

Descrição: 

Realiza a busca de um ou mais registros de vacinas no banco 

de dados do sistema, com base em informações de pesquisas 

fornecidas pelo ator em um formulário e exclusão da base de da 

dos de um registro de vacina. 

Atores: Usuário do sistema. 

Prioridade: Alta 

Pré-condições: O ator precisa estar logado no sistema. 

Pós-condições: O registro de vacina e excluído logicamente do sistema. 

Fluxo de Eventos Principal 

1. Estando na tela principal do sistema o ator seleciona a opção “Vacinas”; 

2. O sistema exibe o formulário de vacinas; 

3. O ator seleciona em uma lista a vacina a ser pesquisada; 

4. O ator seleciona a opção “Buscar”; 

5. O sistema exibe a tela de cadastro com as informações da vacina pesqui-

sada; O sistema exibe uma mensagem de pesquisa realizada com sucesso; 

6. O ator seleciona a opção “Excluir”; 

7. O sistema exibe uma mensagem se o ator realmente deseja excluir o registro 

da base de dados do sistema; 

8. O ator seleciona a opção “Ok”; 

9. O sistema exclui os dados no registro da vacina na base de dados; 

10. O sistema exibe uma mensagem de exclusão realizada com sucesso; 

11. O sistema retorna para o formulário principal; 

                                        Fluxo Secundário 1 

1. No passo 7 do fluxo principal, o ator clica no botão “Cancelar”; 

2. O sistema retorna para o formulário principal;  

Requisitos não Funcionais Específicos: - 
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[UC13] Cadastrar Doença 

Tabela 58 Caso de Uso Cadastrar Doença 

Identificador: [UC13] 

Descrição: 
Realiza a inserção de um registro de doença no banco de dados 

do sistema, armazenando suas informações. 

Atores: Usuário do sistema. 

Prioridade: Alta 

Pré-condições: 

O ator deve estar logado no sistema. 

Não deve existir uma doença com mesmo nome e data já ca-

dastrada no sistema. 

Pós-condições: Haverá um novo registro de doença cadastrado no sistema. 

Fluxo de Eventos Principal 

1. Estando na tela principal do sistema o ator seleciona a opção “Doenças”; 

2. O sistema exibe o formulário de cadastro de Doenças; 

3. O ator seleciona o menu “Cadastrar”; 

4. O ator informa os dados da doença a ser cadastrada e seleciona a opção 

“Salvar”; 

5. O sistema exibe uma mensagem de doença cadastrada com sucesso; 

                                        Fluxo Secundário 1 

1.  No passo 4 do fluxo principal, o ator seleciona a opção “Cancelar”; 

2. O sistema retorna para o formulário principal; 

Fluxo Secundário 2 

1. No passo 4 do fluxo principal, o ator informa o nome da doença e data de 

uma doença já cadastrada e seleciona a opção “Cadastrar”; 

2. O sistema faz uma busca na base de dados; 

3. O sistema apresenta uma mensagem informando que já existe uma doença 

cadastrada com mesmo nome e data; 

4. O sistema permanece na mesma tela com os campos preenchidos, e leva o 

cursor do mouse ao campo de nome da doença; 

Requisitos não Funcionais Específicos: - 
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[UC14] Buscar Doença / Alterar Doença 

Tabela 59 Caso de Uso Buscar / Alterar Doença 

Identificador: [UC14] 

Descrição: 

Realiza a busca de um ou mais registros de doença no banco 

de dados do sistema, com base em informações de pesquisas 

fornecidas pelo ator em um formulário e alteração de um registro 

de doença da base de dados do sistema. 

Atores: Usuário do sistema. 

Prioridade: Alta 

Pré-condições: O ator precisa estar logado no sistema. 

Pós-condições: 
As novas informações fornecidas pelo ator serão atualizadas no 

registro de doença na base de dados. 

Fluxo de Eventos Principal 

1. Estando na tela principal do sistema o ator seleciona a opção “Doenças”; 

2. O sistema exibe o formulário de doença; 

3. O ator seleciona em uma lista a doença a ser pesquisada; 

4. O ator seleciona a opção “Buscar”; 

5. O sistema exibe a tela de cadastro com as informações da doença pesqui-

sada; O sistema exibe uma mensagem de pesquisa realizada com sucesso; 

6. O ator seleciona a opção “Alterar”; 

7. O ator edita as informações da doença que deseja e seleciona a opção “Sal-

var”; 

8. O sistema atualiza os dados no registro de doença na base de dados; 

9. O sistema exibe uma mensagem de alteração realizada com sucesso; 

10. O sistema retorna para o formulário principal; 

                                        Fluxo Secundário 1 

1. No passo 6 do fluxo principal, o ator clica no botão “Cancelar”; 

2. O sistema retorna para o formulário principal;  

Requisitos não Funcionais Específicos: - 
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[UC15] Buscar Doença / Excluir Doença 

 

Tabela 60 Caso de Uso Buscar / Excluir Doença 

Identificador: [UC15] 

Descrição: 

Realiza a busca de um ou mais registros de doença no banco 

de dados do sistema, com base em informações de pesquisas 

fornecidas pelo ator em um formulário e exclusão da base de da 

dos de um registro de doença. 

Atores: Usuário do sistema. 

Prioridade: Alta 

Pré-condições: O ator precisa estar logado no sistema. 

Pós-condições: O registro de doença e excluído logicamente do sistema. 

Fluxo de Eventos Principal 

1. Estando na tela principal do sistema o ator seleciona a opção “Doenças”; 

2. O sistema exibe o formulário de doença; 

3. O ator seleciona em uma lista a doença a ser pesquisada; 

4. O ator seleciona a opção “Buscar”; 

5. O sistema exibe a tela de cadastro com as informações da doença pesqui-

sada; O sistema exibe uma mensagem de pesquisa realizada com sucesso; 

6. O ator seleciona a opção “Excluir”; 

7. O sistema exibe uma mensagem se o ator realmente deseja excluir o registro 

da base de dados do sistema; 

8. O ator seleciona a opção “Ok”; 

9. O sistema exclui os dados no registro de doença na base de dados; 

10. O sistema exibe uma mensagem de exclusão realizada com sucesso; 

11. O sistema retorna para o formulário principal; 

                                        Fluxo Secundário 1 

1. No passo 8 do fluxo principal, o ator clica no botão “Cancelar”; 

2. O sistema retorna para o formulário principal;  

Requisitos não Funcionais Específicos: - 
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[UC16] Cadastrar Evento 

Tabela 61 Caso de Uso Cadastrar Evento 

Identificador: [UC16] 

Descrição: 
Realiza a inserção de um registro de evento no banco de dados 

do sistema, armazenando suas informações. 

Atores: Usuário do sistema. 

Prioridade: Alta 

Pré-condições: 

O ator deve estar logado no sistema. 

Não deve existir um evento com mesmo nome e data de reali-

zação já cadastrado no sistema. 

Pós-condições: Haverá um novo registro de evento cadastrado no sistema. 

Fluxo de Eventos Principal 

1. Estando na tela principal do sistema o ator seleciona a opção “Evento”; 

2. O sistema exibe o formulário de cadastro de evento; 

3. O ator seleciona o menu “Cadastrar”; 

4. O ator informa os dados do evento a ser cadastrado e seleciona a opção 

“Salvar”; 

5. O sistema exibe uma mensagem de evento cadastrado com sucesso; 

                                        Fluxo Secundário 1 

1.  No passo 4 do fluxo principal, o ator seleciona a opção “Cancelar”; 

2. O sistema retorna para o formulário principal; 

Fluxo Secundário 2 

1. No passo 4 do fluxo principal, o ator informa o nome do evento e data de 

realização já cadastrado e seleciona a opção “Cadastrar”; 

2. O sistema faz uma busca na base de dados; 

3. O sistema apresenta uma mensagem informando que já existe um evento 

cadastrado com mesmo nome e data de realização; 

4. O sistema permanece na mesma tela com os campos preenchidos, e leva o 

cursor do mouse ao campo de nome do evento; 

Requisitos não Funcionais Específicos: - 

 



 68 

[UC17] Buscar Evento / Alterar Evento 

 

Tabela 62 Caso de Uso Buscar / Alterar Evento 

Identificador: [UC17] 

Descrição: 

Realiza a busca de um ou mais registros de evento no banco de 

dados do sistema, com base em informações de pesquisas for-

necidas pelo ator em um formulário e alteração de um registro 

de evento da base de dados do sistema.  

Atores: Usuário do sistema. 

Prioridade: Alta 

Pré-condições: O ator precisa estar logado no sistema. 

Pós-condições: 
As novas informações fornecidas pelo ator serão atualizadas no 

registro de evento na base de dados. 

Fluxo de Eventos Principal 

1. Estando na tela principal do sistema o ator seleciona a opção “Evento”; 

2. O sistema exibe o formulário de evento; 

3. O ator seleciona em uma lista o evento a ser pesquisado; 

4. O ator seleciona a opção “Buscar”; 

5. O sistema exibe a tela de cadastro com as informações do evento pesqui-

sado; O sistema exibe uma mensagem de pesquisa realizada com sucesso; 

6. O ator seleciona a opção “Editar”; 

7. O ator edita as informações do evento que deseja e seleciona a opção “Sal-

var”; 

8. O sistema atualiza os dados no registro do evento na base de dados; 

9. O sistema exibe uma mensagem de alteração realizada com sucesso; 

10. O sistema retorna para o formulário principal; 

                                        Fluxo Secundário 1 

1. No passo 6 do fluxo principal, o ator clica no botão “Cancelar”; 

2. O sistema retorna para o formulário principal;  

Requisitos não Funcionais Específicos: - 
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[UC18] Buscar Evento / Excluir Evento 

 

 

Tabela 63 Caso de Uso Buscar / Excluir Evento 

Identificador: [UC18] 

Descrição: 

Realiza a busca de um ou mais registros de evento no banco de 

dados do sistema, com base em informações de pesquisas for-

necidas pelo ator em um formulário e exclusão da base de da 

dos de um registro de evento. 

Atores: Usuário do sistema. 

Prioridade: Alta 

Pré-condições: O ator precisa estar logado no sistema. 

Pós-condições: O registro do evento e excluído logicamente do sistema. 

Fluxo de Eventos Principal 

1. Estando na tela principal do sistema o ator seleciona a opção “Evento”; 

2. O sistema exibe o formulário de evento; 

3. O ator seleciona em uma lista o evento a ser pesquisado; 

4. O ator seleciona a opção “Buscar”; 

5. O sistema exibe a tela de cadastro com as informações do evento pesqui-

sado; O sistema exibe uma mensagem de pesquisa realizada com sucesso; 

6. O ator seleciona a opção “Excluir”; 

7. O sistema exibe uma mensagem se o ator realmente deseja excluir o registro 

da base de dados do sistema; 

8. O ator seleciona a opção “Ok”; 

9. O sistema exclui os dados no registro de evento na base de dados; 

10. O sistema exibe uma mensagem de exclusão realizada com sucesso; 

11. O sistema retorna para o formulário principal; 

                                        Fluxo Secundário 1 

1. No passo 8 do fluxo principal, o ator clica no botão “Cancelar”; 

2. O sistema retorna para o formulário principal;  

Requisitos não Funcionais Específicos: - 
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[UC19] Cadastrar Medicamento 

Tabela 64 Caso de Uso Cadastrar Medicamento 

Identificador: [UC19] 

Descrição: 
Realiza a inserção de um registro de medicamento no banco de 

dados do sistema, armazenando suas informações. 

Atores: Usuário do sistema. 

Prioridade: Alta 

Pré-condições: 

O ator deve estar logado no sistema. 

Não deve existir um medicamento com mesmo nome e data de 

prescrição já cadastrado no sistema. 

Pós-condições: 
Haverá um novo registro de medicamento cadastrado no sis-

tema. 

Fluxo de Eventos Principal 

1. Estando na tela principal do sistema o ator seleciona a opção “Medicamen-

tos”; 

2. O sistema exibe o formulário de cadastro de Medicamento; 

3. O ator seleciona o menu “Cadastrar”; 

4. O ator informa os dados do medicamento a ser cadastrado e seleciona a 

opção “Salvar”; 

5. O sistema exibe uma mensagem de medicamento cadastrado com sucesso; 

                                        Fluxo Secundário 1 

1.  No passo 4 do fluxo principal, o ator seleciona a opção “Cancelar”; 

2. O sistema retorna para o formulário principal; 

Fluxo Secundário 2 

1. No passo 4 do fluxo principal, o ator informa o nome do medicamento e data 

de prescrição já cadastrado e seleciona a opção “Cadastrar”; 

2. O sistema faz uma busca na base de dados; 

3. O sistema apresenta uma mensagem informando que já existe um medica-

mento cadastrado com mesmo nome e data de prescrição; 

4. O sistema permanece na mesma tela com os campos preenchidos, e leva o 

cursor do mouse ao campo do nome do medicamento; 
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Requisitos não Funcionais Específicos: - 

 

[UC20] Buscar Medicamento / Alterar Medicamento 

Tabela 65 Caso de Uso Buscar / Alterar Medicamento 

Identificador: [UC20] 

Descrição: 

Realiza a busca de um ou mais registros de medicamento no 

banco de dados do sistema, com base em informações de pes-

quisas fornecidas pelo ator em um formulário e alteração de um 

registro de medicamento. 

Atores: Usuário do sistema. 

Prioridade: Alta 

Pré-condições: O ator precisa estar logado no sistema. 

Pós-condições: 
As novas informações fornecidas pelo ator serão atualizadas no 

registro de medicamento na base de dados. 

Fluxo de Eventos Principal 

1. Estando na tela principal do sistema o ator seleciona a opção “Medicamento”; 

2. O sistema exibe o formulário de medicamento; 

3. O ator seleciona em uma lista o medicamento a ser pesquisado; 

4. O ator seleciona a opção “Buscar”; 

5. O sistema exibe a tela de cadastro com as informações do medicamento 

pesquisado; O sistema exibe uma mensagem de pesquisa realizada com su-

cesso; 

6. O ator seleciona a opção “Alterar”; 

7. O ator edita as informações do exame que deseja e seleciona a opção “Sal-

var”; 

8. O sistema atualiza os dados no registro do medicamento na base de dados; 

9. O sistema exibe uma mensagem de alteração realizada com sucesso; 

10. O sistema retorna para o formulário principal; 

                                        Fluxo Secundário 1 

1. No passo 6 do fluxo principal, o ator clica no botão “Cancelar”; 

2. O sistema retorna para o formulário principal;  
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Requisitos não Funcionais Específicos: - 

 

[UC21] Buscar Medicamento / Excluir Medicamento 

Tabela 66 Caso de Uso Buscar / Excluir Medicamento 

Identificador: [UC21] 

Descrição: 

Realiza a busca de um ou mais registros de medicamento no 

banco de dados do sistema, com base em informações de pes-

quisas fornecidas pelo ator em um formulário e exclusão da base 

de dados de um registro de medicamento. 

Atores: Usuário do sistema. 

Prioridade: Alta 

Pré-condições: O ator precisa estar logado no sistema. 

Pós-condições: O registro do medicamento e excluído logicamente do sistema. 

Fluxo de Eventos Principal 

1. Estando na tela principal do sistema o ator seleciona a opção “Medicamento”; 

2. O sistema exibe o formulário de medicamento; 

3. O ator seleciona em uma lista o medicamento a ser pesquisado; 

4. O ator seleciona a opção “Buscar”; 

5. O sistema exibe a tela de cadastro com as informações do medicamento 

pesquisado; O sistema exibe uma mensagem de pesquisa realizada com su-

cesso; 

6. O ator seleciona a opção “Excluir”; 

7. O sistema exibe uma mensagem se o ator realmente deseja excluir o registro 

da base de dados do sistema; 

8. O ator seleciona a opção “Ok”; 

9. O sistema exclui os dados no registro do medicamento na base de dados; 

10. O sistema exibe uma mensagem de exclusão realizada com sucesso; 

11. O sistema retorna para o formulário principal; 

                                        Fluxo Secundário 1 

1. No passo 8 do fluxo principal, o ator clica no botão “Cancelar”; 

2. O sistema retorna para o formulário principal;  
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Requisitos não Funcionais Específicos: - 

 

[UC22] Cadastrar Acompanhamento 

Tabela 67 Caso de Uso Cadastrar Acompanhamento 

Identificador: [UC22] 

Descrição: 
Realiza a inserção de um registro de acompanhamento no 

banco de dados do sistema, armazenando suas informações. 

Atores: Usuário do sistema. 

Prioridade: Alta 

Pré-condições: 

O ator deve estar logado no sistema. 

Não deve existir um acompanhamento com mesmo nome e data 

de realização já cadastrado no sistema. 

Pós-condições: 
Haverá um novo registro de acompanhamento cadastrado no 

sistema. 

Fluxo de Eventos Principal 

1. Estando na tela principal do sistema o ator seleciona a opção “Acompanha-

mento”; 

2. O sistema exibe o formulário de cadastro de acompanhamento; 

3. O ator seleciona o menu “Cadastrar”; 

4. O ator informa os dados do acompanhamento a ser cadastrado e seleciona 

a opção “Salvar”; 

5. O sistema exibe uma mensagem de acompanhamento cadastrado com su-

cesso; 

                                        Fluxo Secundário 1 

1.  No passo 4 do fluxo principal, o ator seleciona a opção “Cancelar”; 

2. O sistema retorna para o formulário principal; 

Fluxo Secundário 2 

1. No passo 4 do fluxo principal, o ator informa o nome do acompanhamento e 

data de realização já cadastrado e seleciona a opção “Cadastrar”; 

2. O sistema faz uma busca na base de dados; 
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3. O sistema apresenta uma mensagem informando que já existe um acompa-

nhamento cadastrado com mesmo nome e data de realização; 

4. O sistema permanece na mesma tela com os campos preenchidos, e leva o 

cursor do mouse ao campo do nome do acompanhamento; 

Requisitos não Funcionais Específicos: - 

 

[UC23] Buscar Acompanhamento / Alterar Acompanhamento 

Tabela 68 Caso de Uso Buscar / Alterar Acompanhamento 

Identificador: [UC23] 

Descrição: 

Realiza a busca de um ou mais registros de acompanhamento 

no banco de dados do sistema, com base em informações de 

pesquisas fornecidas pelo ator em um formulário e alteração de 

um registro do na base de dados do acompanhamento. 

Atores: Usuário do sistema. 

Prioridade: Alta 

Pré-condições: O ator precisa estar logado no sistema. 

Pós-condições: 
As novas informações fornecidas pelo ator serão atualizadas no 

registro de acompanhamento na base de dados. 

Fluxo de Eventos Principal 

1. Estando na tela principal do sistema o ator seleciona a opção “Acompanha-

mento”; 

2. O sistema exibe o formulário de acompanhamento; 

3. O ator seleciona em uma lista o acompanhamento a ser pesquisado; 

4. O ator seleciona a opção “Buscar”; 

5. O sistema exibe a tela de cadastro com as informações do acompanhamento 

pesquisado; O sistema exibe uma mensagem de pesquisa realizada com su-

cesso; 

6. O ator seleciona a opção “Alterar”; 

7. O ator edita as informações do acompanhamento que deseja e seleciona a 

opção “Salvar”; 
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8. O sistema atualiza os dados no registro do acompanhamento na base de 

dados; 

9. O sistema exibe uma mensagem de alteração realizada com sucesso; 

10. O sistema retorna para o formulário principal; 

                                        Fluxo Secundário 1 

1. No passo 6 do fluxo principal, o ator clica no botão “Cancelar”; 

2. O sistema retorna para o formulário principal;  

Requisitos não Funcionais Específicos: - 

 

[UC24] Buscar Acompanhamento / Excluir Acompanhamento 

Tabela 69 Caso de Uso Buscar / Excluir Acompanhamento 

Identificador: [UC24] 

Descrição: 

Realiza a busca de um ou mais registros de Acompanhamento 

no banco de dados do sistema, com base em informações de 

pesquisas fornecidas pelo ator em um formulário e exclusão da 

base de da dos de um registro de acompanhamento. 

Atores: Usuário do sistema. 

Prioridade: Alta 

Pré-condições: O ator precisa estar logado no sistema. 

Pós-condições: 
O registro do acompanhamento e excluído logicamente do sis-

tema. 

Fluxo de Eventos Principal 

1. Estando na tela principal do sistema o ator seleciona a opção “Acompanha-

mento”; 

2. O sistema exibe o formulário de acompanhamento; 

3. O ator seleciona em uma lista o acompanhamento a ser pesquisado; 

4. O ator seleciona a opção “Buscar”; 

5. O sistema exibe a tela de cadastro com as informações do acompanhamento 

pesquisado; O sistema exibe uma mensagem de pesquisa realizada com su-

cesso; 

6. O ator seleciona a opção “Excluir”; 
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7. O sistema exibe uma mensagem se o ator realmente deseja excluir o registro 

da base de dados do sistema; 

8. O ator seleciona a opção “Ok”; 

9. O sistema exclui os dados no registro do acompanhamento na base de da-

dos; 

10. O sistema exibe uma mensagem de exclusão realizada com sucesso; 

11. O sistema retorna para o formulário principal; 

                                        Fluxo Secundário 1 

1. No passo 8 do fluxo principal, o ator clica no botão “Cancelar”; 

2. O sistema retorna para o formulário principal;  

Requisitos não Funcionais Específicos: - 

 

[UC25] Cadastrar Agendamento 

Tabela 70 Caso de Uso Cadastrar Agendamento 

Identificador: [UC25] 

Descrição: 
Realiza a inserção de um registro de agendamento no banco de 

dados do sistema, armazenando suas informações. 

Atores: Usuário do sistema. 

Prioridade: Alta 

Pré-condições: 

O ator deve estar logado no sistema. 

Não deve existir um agendamento com a mesma data e hora já 

cadastrado no sistema. 

Pós-condições: 
Haverá um novo registro de agendamento cadastrado no sis-

tema. 

Fluxo de Eventos Principal 

1. Estando na tela principal do sistema o ator seleciona a opção “Agenda-

mento”; 

2. O sistema exibe o formulário de cadastro de Agendamento; 

3. O ator seleciona o menu “Cadastrar”; 

4. O ator informa os dados do agendamento a ser cadastrado e seleciona a 

opção “Salvar”; 
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5. O sistema exibe uma mensagem de agendamento cadastrado com sucesso; 

                                        Fluxo Secundário 1 

1.  No passo 4 do fluxo principal, o ator seleciona a opção “Cancelar”; 

2. O sistema retorna para o formulário principal; 

Fluxo Secundário 2 

1. No passo 4 do fluxo principal, o ator informa a data e hora de um agenda-

mento já cadastrado e seleciona a opção “Cadastrar”; 

2. O sistema faz uma busca na base de dados; 

3. O sistema apresenta uma mensagem informando que já existe um agenda-

mento cadastrado com mesmo data e hora; 

4. O sistema permanece na mesma tela com os campos preenchidos, e leva o 

cursor do mouse ao campo da hora do agendamento; 

Requisitos não Funcionais Específicos: - 

 

[UC26] Buscar Agendamento / Alterar Agendamento 

Tabela 68 Caso de Uso Buscar / Alterar Agendamento 

Identificador: [UC26] 

Descrição: 

Realiza a busca de um ou mais registros de agendamento no 

banco de dados do sistema, com base em informações de pes-

quisas fornecidas pelo ator em um formulário e alteração de um 

registro da base de dados de agendamento. 

Atores: Usuário do sistema. 

Prioridade: Alta 

Pré-condições: O ator precisa estar logado no sistema. 

Pós-condições: 
As novas informações fornecidas pelo ator serão atualizadas no 

registro de Agendamento na base de dados. 

Fluxo de Eventos Principal 

1. Estando na tela principal do sistema o ator seleciona a opção “Agenda-

mento”; 

2. O sistema exibe o formulário de Agendamento; 

3. O ator seleciona em uma lista o agendamento a ser pesquisado; 
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4. O ator seleciona a opção “Buscar”; 

5. O sistema exibe a tela de cadastro com as informações do agendamento 

pesquisado; O sistema exibe uma mensagem de pesquisa realizada com su-

cesso; 

6. O ator seleciona a opção “Alterar”; 

7. O ator edita as informações do agendamento que deseja e seleciona a opção 

“Salvar”; 

8. O sistema atualiza os dados no registro do agendamento na base de dados; 

9. O sistema exibe uma mensagem de alteração realizada com sucesso; 

10. O sistema retorna para o formulário principal; 

                                        Fluxo Secundário 1 

1. No passo 6 do fluxo principal, o ator clica no botão “Cancelar”; 

2. O sistema retorna para o formulário principal;  

Requisitos não Funcionais Específicos: - 

 

 

[UC27] Buscar Agendamento / Excluir Agendamento 

Tabela 69 Caso de Uso Buscar / Excluir Agendamento 

Identificador: [UC27] 

Descrição: 

Realiza a busca de um ou mais registros de Agendamento no 

banco de dados do sistema, com base em informações de pes-

quisas fornecidas pelo ator em um formulário e exclusão da base 

de dados de um registro de agendamento. 

Atores: Usuário do sistema. 

Prioridade: Alta 

Pré-condições: O ator precisa estar logado no sistema. 

Pós-condições: O registro do agendamento e excluído logicamente do sistema. 

Fluxo de Eventos Principal 

1. Estando na tela principal do sistema o ator seleciona a opção “Agenda-

mento”; 

2. O sistema exibe o formulário de agendamento; 
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3. O ator seleciona em uma lista o agendamento a ser pesquisado; 

4. O ator seleciona a opção “Buscar”; 

5. O sistema exibe a tela de cadastro com as informações do agendamento 

pesquisado; O sistema exibe uma mensagem de pesquisa realizada com su-

cesso; 

6. O ator seleciona a opção “Excluir”; 

7. O sistema exibe uma mensagem se o ator realmente deseja excluir o registro 

da base de dados do sistema; 

8. O ator seleciona a opção “Ok”; 

9. O sistema exclui os dados no registro do agendamento na base de dados; 

10. O sistema exibe uma mensagem de exclusão realizada com sucesso; 

11. O sistema retorna para o formulário principal; 

                                        Fluxo Secundário 1 

1. No passo 8 do fluxo principal, o ator clica no botão “Cancelar”; 

2. O sistema retorna para o formulário principal;  

Requisitos não Funcionais Específicos: - 

 

[UC28] Cadastrar Documento 

Tabela 70 Caso de Uso Cadastrar Medicamento 

Identificador: [UC28] 

Descrição: 
Realiza a inserção de um registro de documento no banco de 

dados do sistema, armazenando suas informações. 

Atores: Usuário do sistema. 

Prioridade: Alta 

Pré-condições: 

O ator deve estar logado no sistema. 

Não deve existir um documento com mesmo nome e data já ca-

dastrado no sistema. 

Pós-condições: Haverá um novo documento cadastrado no sistema. 

Fluxo de Eventos Principal 

6. Estando na tela principal do sistema o ator seleciona a opção “Documentos”; 

7. O sistema exibe o formulário de cadastro de documento; 
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8. O ator seleciona o menu “Cadastrar”; 

9. O ator informa os dados do documento a ser cadastrado e seleciona a opção 

“Salvar”; 

10. O sistema exibe uma mensagem de documento cadastrado com sucesso; 

                                        Fluxo Secundário 1 

3.  No passo 4 do fluxo principal, o ator seleciona a opção “Cancelar”; 

4. O sistema retorna para o formulário principal; 

Fluxo Secundário 2 

5. No passo 4 do fluxo principal, o ator informa o nome do documento e data já 

cadastrado e seleciona a opção “salvar”; 

6. O sistema faz uma busca na base de dados; 

7. O sistema apresenta uma mensagem informando que já existe um docu-

mento cadastrado com mesmo nome e data; 

8. O sistema permanece na mesma tela com os campos preenchidos, e leva o 

cursor do mouse ao campo de nome do documento; 

Requisitos não Funcionais Específicos: - 

 

[UC29] Buscar Documento / Alterar Documento 

Tabela 71 Caso de Uso Buscar / Alterar Documento 

Identificador: [UC29] 

Descrição: 

Realiza a busca de um ou mais registros de documentos no 

banco de dados do sistema, com base em informações de pes-

quisas fornecidas pelo ator em um formulário e alteração das 

informações de um registro de documento. 

Atores: Usuário do sistema. 

Prioridade: Alta 

Pré-condições: O ator precisa estar logado no sistema. 

Pós-condições: 
As novas informações fornecidas pelo ator serão atualizadas no 

registro de documentos na base de dados. 

Fluxo de Eventos Principal 

11. Estando na tela principal do sistema o ator seleciona a opção “Documentos”; 
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12. O sistema exibe o formulário de Documentos; 

13. O ator seleciona em uma lista o documento a ser pesquisado; 

14. O ator seleciona a opção “Buscar”; 

15. O sistema exibe a tela de cadastro com as informações do documento pes-

quisado; O sistema exibe uma mensagem de pesquisa realizada com su-

cesso; 

16. O ator seleciona a opção “Alterar”; 

17. O ator edita as informações do documento que deseja e seleciona a opção 

“Salvar”; 

18. O sistema atualiza os dados no registro do documento na base de dados; 

19. O sistema exibe uma mensagem de alteração realizada com sucesso; 

20. O sistema retorna para o formulário principal; 

                                        Fluxo Secundário 1 

3. No passo 6 do fluxo principal, o ator clica no botão “Cancelar”; 

4. O sistema retorna para o formulário principal;  

Requisitos não Funcionais Específicos: - 

 

[UC30] Buscar Documento / Excluir Documento 

Tabela 72 Caso de Uso Buscar / Excluir Documento 

Identificador: [UC30] 

Descrição: 

Realiza a busca de um ou mais registros de documento no 

banco de dados do sistema, com base em informações de pes-

quisas fornecidas pelo ator em um formulário e exclusão da base 

de dados de um registro de documento. 

Atores: Usuário do sistema. 

Prioridade: Alta 

Pré-condições: O ator precisa estar logado no sistema. 

Pós-condições: O registro do documento e excluído logicamente do sistema. 

Fluxo de Eventos Principal 

12. Estando na tela principal do sistema o ator seleciona a opção “Documentos”; 

13. O sistema exibe o formulário de documentos; 
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14. O ator seleciona em uma lista o documento a ser pesquisado; 

15. O ator seleciona a opção “Buscar”; 

16. O sistema exibe a tela de cadastro com as informações do documento pes-

quisado; O sistema exibe uma mensagem de pesquisa realizada com su-

cesso; 

17. O ator seleciona a opção “Excluir”; 

18. O sistema exibe uma mensagem se o ator realmente deseja excluir o registro 

da base de dados do sistema; 

19. O ator seleciona a opção “Ok”; 

20. O sistema exclui os dados no registro do documento na base de dados; 

21. O sistema exibe uma mensagem de exclusão realizada com sucesso; 

22. O sistema retorna para o formulário principal; 

                                        Fluxo Secundário 1 

3. No passo 8 do fluxo principal, o ator clica no botão “Cancelar”; 

4. O sistema retorna para o formulário principal;  

Requisitos não Funcionais Específicos: - 

 

[UC31] Gerar Relatório 

Tabela 73 Caso de Uso Gerar Relatório 

Identificador: [UC31] 

Descrição: 
Gerar relatório de vacina, medicamento, acompanhamento e do-

ença 

Atores: Usuário do sistema. 

Prioridade: Baixa 

Pré-condições: O ator deve estar logado no sistema. 

Pós-condições: O usuário terá acesso a relatório personalizado 

Fluxo de Eventos Principal 

1. Estando na tela principal do sistema o ator seleciona a opção “Relatório”; 

2. O sistema exibe o formulário de relatórios; 

3. O ator seleciona o relatório desejado; 

4. O sistema exibe a mensagem relatório gerado com sucesso; 
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5. O sistema exibe o relatório personalizado; 

                                        Fluxo Secundário 1 

1.  No passo 2 do fluxo principal, o ator seleciona a opção “Cancelar”; 

2. O sistema retorna para o formulário principal; 

Requisitos não Funcionais Específicos: - 

 

3.3 DIAGRAMA DE CASO DE USO 

Com o objetivo de descrever e definir os requisitos funcionais do sistema, 

são utilizados os diagramas de caso de uso. 

Um diagrama de caso de uso representa de forma muito abstrata o fato de 

que um ator usa um caso de uso de um sistema. Seus principais componentes são 

atores e casos de uso. Atores são representados por “bonecos” e casos de uso por 

elipses [4]. 

Os atores são aqueles que interagem de alguma forma com o sistema ou 

estão envolvidos ou afetados indiretamente pelo sistema. Foi definido como ator o 

usuário do sistema. 

As Figura 8 e Figura 9 mostram a representação do caso de uso do sistema 

INFOKIDS baseada nos requisitos funcionais especificados na seção 2.5.1 
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Figura 8 Diagrama de caso de uso 
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Figura 9 Diagrama de caso de Uso 



 86 

3.4 DIAGRAMA DE CLASSE 

O Diagrama de Classes demostra uma estrutura inerte do software, mos-

trando as classes do sistema, suas operações e atributos e o modo como estes pro-

cessos se inter-relacionam [17].  Um dos principais conceitos do Diagrama de Classes 

é o fato das classes evoluíram paralelamente ao sistema e possuir diversas perspec-

tivas. 

A representação de classes em diagramas UML contempla três tipos bási-

cos de informação: o nome da classe, os seus atributos, e os seus métodos. Estas 

informações estão graficamente representadas por um retângulo com três comparti-

mentos internos contendo cada grupo de informações descrito. 

A Figura 10 apresenta as classes do sistema com seus atributos e opera-

ções. 
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Figura 10 Diagrama de Classes 
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3.5 DIAGRAMA ENTIDADE RELACIONAMENTO 

Diagramas de Entidades e Relacionamentos descrevem o mundo em geral 

ou um sistema em particular de acordo com os objetos que o compõe e os relaciona-

mentos entre esses objetos. 

O par objeto-relacionamento é a pedra angular do modelo de dados. Os 

pares podem ser representados graficamente por meio do diagrama entidade relacio-

namento. O DER foi originalmente proposto por Peter Chen para o projeto de sistemas 

de bancos de dados relacionais e foi estendido por outros. Um conjunto de compo-

nentes primordiais é identificado para o DER: objetos dedados, atributos, relaciona-

mentos e indicadores de vários tipos.  O principal objetivo do DER é representar ob-

jetos de dados e seus relacionamentos [16]. 

A Figura 11 apresenta o diagrama de entidade relacionamento do sistema. 
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Figura 11 Diagrama Entidade Relacionamento 
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4 PRESSUPOSTOS E AS FERRAMENTAS UTILIZADAS NO 

DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA.   

A utilização de software livre foi um dos principais critérios na escolha das 

ferramentas utilizadas para o desenvolvimento do sistema.  As principais vantagens 

do software livre são:  diminui consideravelmente o valor para implementação do sis-

tema, pois não é preciso pagar a licença para sua utilização, agilidade em que os Bugs 

(falhas de código fonte) são corrigidas. 

4.1 FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA DESENVOLVER A APLICAÇÃO 

4.1.1 Lazarus Free Pascal 

Lazarus é uma IDE compatível cross-platform Delphi para o Desenvolvi-

mento Rápido de Aplicações. Tem uma variedade de componentes prontos para uso 

e possui um design gráfico que possibilita criar facilmente complexas interfaces gráfi-

cas [18]. 

As principais características da IDE do Lazarus são: Multiplataforma; roda 

em Windows, MacOS, Linux e muitas outras plataformas; poderoso e rápido; é uma 

IDE capaz para lidar com grandes projetos. Seu FPC (Free Pascoal Compilador) está 

sendo constantemente desenvolvido para melhorar o desempenho. Como um exem-

plo do tamanho do projeto, o próprio Lazarus IDE é desenvolvido usando Lazarus, tem 

um design gráfico com as orientações para o alinhamento com os componentes adja-

centes. Existem numerosos componentes para quase todos os softwares que se 

possa imaginar, já prontos para serem utilizados. Outros componentes podem ser adi-

cionados ao IDE através de Lazarus Package Files (LPKs).  O software utiliza lingua-

gem orientada a objetos; Lazarus usa Free Pascal como sua língua, que é um dialeto 

Pascal objeto. É constantemente desenvolvido para integrar novas funcionalidades 
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que podem ser esperadas em linguagens de programação modernas. Facilmente ex-

tensível; Centenas de desenvolvedores estão desenvolvendo e mantendo suas bibli-

otecas Lázaro e Pacotes de Lázaro (LPKs). Você pode encontrar praticamente qual-

quer tipo de biblioteca que você precisar. Possui código aberto; Lázaro é open source 

e as bibliotecas do núcleo são distribuídos sob a LGPL3 com a permissão extra de 

vinculação estática. Assim você pode criar aplicações não comerciais e comerciais 

com ele [18]. 

4.1.2 Banco de Dados Firebird SQL 

Firebird é um sistema de gerenciamento de banco de dados, Open Source 

SQL de multi-plataformas.  É baseado no código InterBase da Borland. O projeto Fire-

bird foi criado em SourceForge seu lançamento para Linux, Windows e Mac OS X foi 

em 11 de março de 2002 [19].  Suas principais características são: 

 

 Licença livre:  ao contrário do MySQL que é preso no GPL, se o usuário quiser 

utilizá-lo gratuitamente, o Firebird é livre para uso em aplicações comerciais. 

 Disponibiliza funções básicas dos (Sistema de Gerenciamento de Banco de 

Dados) SGBDs: stored procedures, triggers, conformidade com A.C.I.D., 

backups online, generators, integridade referencial, suporte a diversos tipos de 

caracteres, todas as buzzwords estão presentes no Firebird. 

 Footprint mínimo: o Firebird possui uma versão embutida uma DLL que ocupa 

menos de 1Mb e não exclui basicamente nenhum recurso da versão completa. 

 Baixos requisitos de hardware: Pode ser executado em praticamente qualquer  

           Computador. 

 Multi-plataforma: Linux, Windows, Mac OS, Solaris e outras. 

 

3 

                                            

3  Isso se aplica a LCL, FCL, RTL. Ele cobre todos os componentes padrões e muitos outros.  Alguns 
dos pacotes com componentes adicionais podem ser GLP, MPL ou outro. 
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 Banco de dados fácil de transportar: O fato de o banco de dados estar contido 

em um único arquivo torna suas bases de dados muito fáceis de serem trans-

portadas. 

 BDs com tamanho ilimitado: a limitação do tamanho do BD é definida pelo sis-

tema de arquivos utilizado pelo sistema operacional. Se o seu arquivo superar 

este limite, basta dividir o seu banco de dados em mais de um arquivo. Ele é 

compatível com o padrão SQL 92. 

 Inúmeras formas de ser acessado: basicamente é possível acessar o Firebird 

a partir de qualquer linguagem de programação. Existem diversos drivers 

ODBC, JDBC, ADO, PHP, net, entre outros. 

 

 

4.1.3 StarUML 

StarUML é um projeto open source para desenvolvimento rápido, flexível, 

extensível, featureful. É uma plataforma livre e disponível de UML / MDA e roda em 

plataforma Win32.  O objetivo do projeto StarUML é construir uma fermenta de mode-

lagem de software e também plataforma que seja um substituto convincente de ferra-

mentas UML comercias [20]. 

Os diagramas do sistema apresentados neste trabalho foram criados com 

a utilização do software StarUml versão 5.0. 

 

 



 93 

5 APRESENTAÇÃO DAS TELAS DO SISTEMA E RESULTA-

DOS DO USO 

Nesta seção são apresentadas as telas das interfaces do sistema obtidas 

durante o desenvolvimento do projeto.  As telas foram construídas de forma a tornar 

o uso do sistema o mais intuitivo possível. Serão apresentadas tela a tela com a des-

crição dos seus campos para melhor entendimento do funcionamento do sistema. 

5.1 TELA DE LOGIN 

A Figura 12 apresenta a tela de entrada do sistema, na qual o usuário digita 

o seu nome e senha para ter acesso às funcionalidades do sistema. 

Esta tela apresenta os seguintes campos: dois campos de texto para pre-

enchimento com o nome do usuário e senha, e duas opções, a de entrar para ter 

acesso ao sistema e cancelar para cancelar o acesso ao sistema.  

 

 

 

 

Figura 12 Tela de Login do sistema  
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5.2 TELA DE MENU 

A Figura 13 apresenta a tela de menu do sistema no qual o usuário poderá 

selecionar as opções através dos botões para ter a acesso às outras telas. 

No menu as opções existentes são: Criança, agenda, acompanhamentos, 

vacinas, medicamentos, doenças, exames, documentos, relatórios, eventos, consulta, 

sair e opção de inserir uma imagem da criança cadastrada no sistema para persona-

lização da tela. 

 

 

 

Figura 13 Tela de Menu do sistema 
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5.3 TELA DO MENU CRIANÇA 

A Figura 14 apresenta a tela de criança com as opções de cadastrar, alterar 

e salvar as informações referente a criança, opção de sair do formulário e campos de 

textos que devem estar preenchidos com as informações da criança, para ser efetu-

ado o cadastro ou alterações das informações. 

 

 

Figura 14 Tela do Menu Crianças do sistema 
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5.4 TELA DO MENU AGENDA 

A Figura 15 mostra a tela de agenda, na qual são apresentadas as opções 

de cadastrar, alterar, excluir, salvar, e buscar informações sobre agendamentos de 

consultas, vacinas e exames. 

Apresenta os seguintes campos: campo do tipo calendário, campo do tipo 

hora e um campo de texto e um campo com a lista dos agendamentos armazenados 

no sistema. 

 

 

 

Figura 15 Tela de Agendamento do sistema 
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5.5 TELA DO MENU CONSULTAS 

A Figura 16 abaixo apresenta a tela de consultas, onde são apresentadas 

as opções de cadastrar, alterar, excluir, salvar, buscar consultas e sair do formulário.                

 Os campos de textos e data devem estar preenchidos com as informações 

da consulta para ser efetuado o cadastro ou alterações das informações. A tela apre-

senta ainda um campo com uma lista das consultas cadastradas e um campo com a 

opção de realizar uma seleção para efetuar uma busca de consultas cadastras. 

 

 

 

Figura 16 Tela do Menu Consultas do sistema 



 98 

5.6 TELA DO MENU ACOMPANHAMENTO 

A Figura 17 apresenta a tela de acompanhamento nela temos as seguintes 

opções: cadastrar, alterar, excluir, salvar, calcular IMC, buscar acompanhamento e 

sair do formulário.               

 A teça apresenta campos de textos que devem estar preenchidos com as 

informações do acompanhamento para ser efetuado o cadastro ou alterações das in-

formações, um campo com uma lista dos acompanhamentos cadastrados e um campo 

com a opção de realizar uma seleção para efetuar uma busca de acompanhamentos 

cadastros. 

 

 

Figura 17 Tela do Menu Acompanhamento do sistema 
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5.7 TELA DO MENU DOENÇAS 

A Figura 18 abaixo apresenta a tela de doenças da infância com as opções 

de cadastrar, alterar, excluir, salvar, buscar doenças e sair do formulário.               

A tela apresenta campos de textos e data que devem estar preenchidos 

com as informações das doenças para ser efetuado o cadastro ou alterações das in-

formações, um campo com uma lista das doenças cadastradas e um campo com a 

opção de realizar uma seleção para efetuar uma busca de doenças cadastras. 

 

 

Figura 18 Tela do Menu Doenças do sistema 
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5.8 TELA DO MENU VACINAS 

A Figura 19 abaixo apresenta a tela de vacinas com as opções de cadas-

trar, alterar, excluir, salvar, vacinas e sair do formulário.               

 A tela apresenta campos de textos e data que devem estar preenchidos 

com as informações da vacina para ser efetuado o cadastro ou alterações das infor-

mações, um campo com uma lista das vacinas cadastradas e um campo com a opção 

de realizar uma seleção para efetuar uma busca de vacinas cadastras. 

 

 

Figura 19 Tela do Menu Vacinas do sistema 
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5.9 TELA DO MENU EXAMES 

A Figura 20 abaixo apresenta a tela de exames realizados com as opções 

de cadastrar, alterar, excluir, salvar, buscar exames, sair do formulário e opção de 

inserir uma imagem do resultado do exame.                

A tela apresenta campos de textos e data que devem estar preenchidos 

com as informações do exame para ser efetuado o cadastro ou alterações das infor-

mações, um campo com uma lista dos exames cadastrados, um campo com a opção 

de realizar uma seleção para efetuar uma busca de exames cadastrados. 

 

 

Figura 20 Tela do Menu Exame do sistema 
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5.10 TELA DO MENU EVENTO 

A Figura 21 abaixo apresenta a tela de eventos realizados com as opções 

de cadastrar, alterar, excluir, salvar, e buscar informações referentes a eventos, e um 

campo para inserir a imagem do evento.  

 A tela apresenta campos de textos e data que devem estar preenchidos 

com as informações do evento para ser efetuado o cadastro ou alterações das infor-

mações, um campo com uma lista dos eventos cadastrados e um campo com a opção 

de realizar uma seleção para efetuar uma busca de eventos cadastrados. 

 

 

Figura 21 Tela do Menu Eventos do sistema 
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5.11 TELA DO MENU MEDICAMENTOS 

A Figura 22 abaixo apresenta a tela de medicamento com as opções de 

cadastrar, alterar, excluir, salvar, buscar medicamentos e sair do formulário.              

A tela apresenta campos de textos e data que devem estar preenchidos 

com as informações do medicamento para ser efetuado o cadastro ou alterações das 

informações, um campo com uma lista dos medicamentos cadastrados e um campo 

com a opção de realizar uma seleção para efetuar uma busca de medicamentos ca-

dastrados. 

 

 

Figura 22 Tela do Menu Medicamentos do sistema 
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5.12 TELA DE MENU DOCUMENTOS 

A Figura 23 abaixo apresenta a tela de documentos da criança com as op-

ções de cadastrar, alterar, excluir, salvar, e buscar informações referentes a docu-

mentos. 

A tela apresenta campos de textos e data que devem estar preenchidos 

com as informações do documento, para ser efetuado o cadastro ou alterações das 

informações, um campo com uma lista dos documentos cadastrados e um campo com 

a opção de realizar uma seleção para efetuar uma busca de documentos cadastrados.  

 

 

 

Figura 23 Tela do Menu Documentos do sistema 
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5.13 TELA DE MENU RELATORIOS 

A Figura 25 abaixo apresenta a tela de relatórios com as opções para se-

lecionar o tipo de relatório a ser gerado: vacinas, medicamento ou doenças.  

 

 

 

Figura 24 Tela do Menu Relatórios do sistema 
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5.14 TELA DO RELATÓRIO DE VACINAS 

A Figura 25 abaixo apresenta a tela do relatório de vacinas com as infor-

mações do nome da vacina, status, dose, reação a vacina e data de aplicação.  Tem 

como objetivo informar os dados médicos relativos a criança. 

 

 

 

Figura 25 Tela de Relatório de Vacinas 
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5.15 TELA DO RELATÓRIO DE MEDICAMENTOS 

A Figura 26 abaixo apresenta a tela do relatório de medicamentos com as 

informações do nome do medicamento, modo de usar, tempo de uso, reação alérgica 

e data.  Tem como objetivo informar os dados médicos relativos a criança. 

 

 

Figura 26 Tela de Relatório de Medicamentos 
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5.16 TELA DE RELATÓRIO DE DOENÇAS 

A Figura 27 abaixo apresenta a tela do relatório de doenças com as infor-

mações do nome da doença, sintomas, tratamento, médico e data.  Tem como objetivo 

informar os dados médicos relativos a criança. 

 

 

 

Figura 27 Tela de Relatório de Doenças 
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5.17 TELA DO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENTO 

A Figura 28 abaixo apresenta a tela do relatório de acompanhamento do 

crescimento com as informações do peso, altura, perímetro cefálico, IMC, alimentação 

e data de realização do acompanhamento.  Tem como objetivo informar os dados 

médicos relativos a criança. 

 

 

Figura 28 Relatório de Acompanhamento do Crescimento 
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6 CONCLUSÕES  

  

Este trabalho apresentou o sistema INFOKIDS, incluindo a pesquisa reali-

zada para seu desenvolvimento e planejamento. O sistema, que realiza o gerencia-

mento de informações sobre a criança, se mostra como uma importante ferramenta 

utilizada pelos pais para a organização e gerenciamento das informações dos seus 

filhos, principalmente informações médicas, e informações sobre o acompanhamento 

do crescimento e do desenvolvimento dos filhos.  O desenvolvimento do sistema ba-

seou-se, principalmente, em desenvolver uma interface amigável para o usuário e que 

facilitasse a tarefa de organização dos documentos e informações fazendo que fosse 

a mais intuitiva possível.  

As dificuldades apresentadas durante a etapa de desenvolvimento do sis-

tema foram superadas com pesquisas e busca constante de informações visando so-

lucionar as questões que estavam além do meu conhecimento, apesar das dificulda-

des considero de grande valor para o meu crescimento como pessoa e profissional a 

experiências adquiridas durante o desenvolvimento do sistema. 

6.1 TRABALHOS FUTUROS 

O sistema será disponibilizado para implementação e utilização de um 

grupo de usuários com o intuito de levantar novas funcionalidades para o sistema. 

Pretende-se adicionar formulários com os gráficos das curvas de desenvol-

vimento do crescimento dos filhos e armazenamento de vídeo no banco de dados para 

o cadastramento de eventos. 
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