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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo a criação de um sistema web para arma-
zenar informações a respeito da vacinação, que seja acessível tanto aos profissio-
nais da saúde quanto aos pacientes. Os cartões de vacinação utilizados atualmente 
pelos postos de saúde são perdidos com muita facilidade e, uma vez perdidos, é 
muito difícil recuperar as informações que neles estavam contidas. Além disso, em 
alguns casos de urgência e emergência, é desejável que as informações a respeito 
da situação vacinal do paciente estejam disponíveis, o que nem sempre acontece. 
Para o desenvolvimento deste trabalho, foram utilizados conhecimentos adquiridos 
ao longo do curso, como, por exemplo, HTML, CSS, PHP, Javascript, Banco de da-
dos e conceitos de Engenharia de Software. 
 

Palavras-chaves: Imunização em massa, Saúde pública, Desenvolvimento de 

Software, Interface web. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A vacinação é um meio muito eficaz de melhorar o sistema imunológico 

das pessoas. Por meio da introdução de micro-organismos inativados ou atenuados, 

consegue-se estimular a produção de anticorpos específicos para combatê-los, sem 

que a doença se desenvolva. Com isso, se posteriormente a pessoa vacinada entrar 

em contato com o agente causador da doença, o corpo já estará preparado para 

combatê-lo, o que diminui o risco da doença se desenvolver e, mesmo que ela se 

desenvolva, reduz o risco de complicações [7]. 

 No Brasil, as vacinas tomadas são registradas nos cartões de vacinação, 

distribuídos pelas unidades municipais de saúde. Eles têm valor de documento e 

podem ser exigidos para tomar posse em determinados concursos públicos e para 

solicitar o Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia – CIVP, documento 

emitido pela ANVISA e necessário para realizar determinadas viagens internacio-

nais. O problema é que esses cartões não são levados na carteira junto com os de-

mais documentos, o que pode dificultar na decisão de ser ou não necessária realizar 

a vacinação nos casos de ferimentos ou acidentes. Além disso, caso o cartão seja 

perdido, é difícil recuperar seus dados, principalmente para pessoas que já tenham 

morado em diversos municípios e, consequentemente, tomado vacinas em diferen-

tes postos de saúde. 

 Esse trabalho de conclusão de curso se propõe a criar um sistema online 

no qual o usuário poderá acessar seu histórico de vacinação. A ideia é que o usuário 

possa visualizar, por meio de um site, as vacinas que já tomou, as datas de validade 

de cada uma delas, as próximas doses que devem ser tomadas, além de emitir uma 

declaração, que conterá uma chave para que possa ser validada posteriormente por 

meio da internet, fazendo, assim, que a declaração valha como documento e substi-

tua os cartões de vacinação. As instituições de saúde também terão acesso ao his-
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tórico de vacinação de seus pacientes, podendo visualizá-lo e incluir novas vacinas 

que venham a ser aplicadas. 

 Além disso, o sistema poderá utilizar os dados de cada cidadão para au-

mentar a eficácia das campanhas de vacinação. Ao ser criada uma nova campanha 

de vacinação em um determinado município, o sistema verificará todos os morado-

res deste município que ainda não tomaram aquela vacina, ou os que já tomaram, 

mas cuja data de validade já expirou, e, de acordo com o público-alvo, os avisará 

desta campanha de modo automático, por meio de um e-mail. 

Para implementação do trabalho, foram utilizadas as linguagens de pro-

gramação PHP e Javascript, a linguagem de marcação HTML, a linguagem de fo-

lhas de estilo CSS e o Sistema Gerenciador de Bando de Dados (SGBD) MySQL. 

Dessa forma, espera-se que qualquer usuário, através de um computador conectado 

à Internet, possa ter acesso ao sistema, sem que seja necessário realizar a instala-

ção de softwares ou ferramentas de terceiros. 

Este trabalho está estruturado em capítulos. No primeiro capítulo, apre-

senta-se uma visão introdutória a respeito do projeto. No segundo capítulo, um bre-

ve histórico a respeito da vacinação é fornecido. O terceiro capítulo é dedicado a 

apresentara análise de requisitos, levantando-se os requisitos funcionais e não fun-

cionais do sistema, além de apontar os usuários. No capítulo 4, o sistema é modela-

do utilizando-se UML e são explicitados os detalhes relativos aos bancos de dados. 

No capítulo 5, mostra-se o sistema em execução, descrevendo as funcionalidades 

disponíveis e explicando como utilizá-las, por meio de capturas de tela. Por fim, 

constam as conclusões e indicações de trabalhos futuros, tal como a bibliografia e 

os anexos.  
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2. BREVE HISTÓRICO A RESPEITO DA VACINAÇÃO 

Neste capítulo é fornecido um breve histórico a respeito da vacinação no Brasil e 

no mundo. A primeira parte é focada apenas na história da varíola e a segunda parte 

aponta fatos importantes referentes a outras vacinas. 

2.1 A VACINAÇÃO CONTRA VARÍOLA NO BRASIL E NO MUNDO 

 No século XVIII, cerca de 60 milhões de pessoas morreram em decorrên-

cia da varíola e, quem sobrevivia à doença, ficava com o rosto desfigurado ou perdia 

a visão. Nesse contexto, o médico inglês, Edward Jenner, observou que o gado da 

região de Gloucestershire, na Inglaterra, era acometido por uma doença similar a 

varíola (smallpox), a varíola bovina (cowpox), e que as pessoas que ordenhavam as 

vacas contaminadas adquiriam a doença, mas de forma mais leve que a varíola[9]. 

 Após uma série de experiências, Jenner constatou que indivíduos que 

tivessem contato com a varíola bovina tornavam-se resistentes a varíola e, em maio 

de 1796, inoculou o vírus da varíola bovina em um garoto de 8 anos. O garoto adoe-

ceu e, depois de dez dias, já estava recuperado. Após seis semanas, Edward inocu-

lou o vírus da varíola no garoto e o garoto não adoeceu, havia se tornado resistente 

à doença. Estava criada a primeira vacina (termo proveniente de Variolae vacinae, 

varíola de vaca, do latim). 

 No Brasil, a vacina chegou em 30 de dezembro de 1804, trazida pelo ma-

rechal do exército Felisberto Caldeira Brant, o marquês de Barbacena, que enviou 

um navio de escravos à Lisboa para que a vacina fosse transmitida de braço a braço 

e chegasse à Bahia sem perder seu efeito[11]. 

 No entanto, o episódio mais lembrado da história brasileira envolvendo 

vacina ocorreu em 1904, na cidade do Rio de Janeiro, que, naquela época, era uma 
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cidade de ruas estreitas e sujas, com saneamento precário e foco de doenças infec-

ciosas, conhecida pela alcunha de “túmulo dos estrangeiros”, na qual os navios es-

trangeiros faziam questão de anunciar que não parariam. 

O então presidente da República, Rodrigo Alves, em uma tentativa de moderni-

zar e higienizar a cidade, nomeou o engenheiro Pereira Passo como prefeito e o 

médico Oswaldo Cruz como chefe da Diretoria de Saúde Pública, e, juntos, promo-

veram diversas mudanças, como a derrubada de casarões e cortiços (com o despejo 

de seus moradores) para a construção de largas avenidas, a criação de brigadas 

sanitárias que percorreram a cidade espalhando raticidas, mandando recolher o lixo, 

invadindo casas para espalhar gases contra mosquitos, e, por fim, obrigaram a po-

pulação a vacinar contra a varíola. 

Tais medidas, tendo como o estopim a vacinação obrigatória, causaram a revol-

ta da população, que revidou com pedradas, incêndios, saques e depredação. A 

obrigatoriedade da vacina foi revogada, porém o atestado de vacinação continuou 

sendo exigido para trabalho, viagem, casamento, alistamento militar, matrícula em 

escolas públicas, hospedagem em hotéis. 

Com o uso da força policial e da violência, a revolta foi controlada e várias pes-

soas foram presas e deportadas para o Acre, território então recém-conquistado. 

Apesar dos protestos e conflitos, a campanha de vacinação surtiu efeito: em 

1904, cerca de 3500 morreram de varíola e, em 1910, foi registrada apenas uma 

única vítima. [15] 

Em 1959, a Organização Mundial da Saúde – OMS – deu início à campanha 

mundial para a erradicação da varíola, porém a campanha não foi bem sucedida de-

vido à insuficiência de vacinas e falta de mecanismos adequados para a conserva-

ção e distribuição do imunizante. 

Em 1965, o programa foi reorganizado pela OMS e, em 1967, uma nova campa-

nha foi lançada. Desta vez, com a ajuda de novas invenções: o processo de liofiliza-

ção da vacina, que possibilitou o transporte sem a necessidade de refrigeradores; da 

agulha bifurcada, que facilitava a aplicação; e, ao final dos anos 60, das pistolas de 

pressão. 

Em 19 de abril de 1971 foi registrado o último caso de varíola do Brasil e, tam-

bém, das Américas. Assim, pesquisadores brasileiros foram convocados pela OMS 

para ajudar na imunização da Índia, Somália e Etiópia. 
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A vacinação da OMS enfrentava resistência na África, devido à desconfiança 

causada pelas recentes guerras por independência dos colonizadores europeus e 

por aspectos culturais, e na Ásia, também devido a aspectos culturais. Nos países 

islâmicos, por exemplo, as mulheres eram segregadas e os muçulmanos dificulta-

vam o acesso dos vacinadores a elas. Também dificultaram a campanha nesses 

continentes o nomadismo, as guerras civis, a instabilidade política e o sequestro de 

conselheiros da OMS[17]. 

O último caso de varíola transmitida naturalmente ocorreu na Somália em 26 de 

outubro de 1977. Porém, em Londres, no dia 11 de agosto de 1978, uma fotógrafa 

que trabalhava no mesmo corredor onde se manipulava o vírus da doença contraiu a 

varíola por meio de tubos de ventilação e morreu. Isto levou a OMS a solicitar a to-

dos os laboratórios que ainda tinham o vírus da varíola que destruíssem as amos-

tras. Em 1983, apenas um laboratório nos EUA e um laboratório na Rússia tinham o 

vírus.  

Em maio de 1980, a varíola se tornou oficialmente a primeira, e, até o momento, 

a única doença humana erradicada mundialmente. 

 

2.2 FATOS IMPORTANTES DA VACINAÇÃO NO BRASIL E NO MUNDO 

Desde que a vacina contra a varíola foi desenvolvida, ocorreram, e ainda ocor-

rem, diversos progressos no campo da vacinação. Algumas das mais importantes 

datas e fatos envolvendo a vacinação no Brasil e no mundo seguem abaixo [21][22]: 

 

1885 Introdução da primeira vacina anti-rábica. 

1897  Primeira geração de vacina contra a peste bubônica 

1906 Desenvolvido o BCG 

1923 Descoberta primeira geração do toxóide diftérico 

1925 Introduzida a vacina BCG no Brasil 

1926 Introduzida a primeira geração da vacina contra coqueluche. 
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1935 Descoberta a primeira geração de vacina contra a febre amarela 

1937 Início da produção da vacina contra a febre amarela no Brasil 

1948 Início da vacinação combinada contra difteria, tétano e coqueluche (DTP) 

1950 Implantação do toxóide tetânico (TT) e da vacina DTP em alguns estados 

1954 Salk desenvolve a vacina (injetável) contra poliomielite  

1957 Sabin desenvolve a vacina (em gotas) contra poliomielite 

1961 Primeiras campanhas contra a poliomielite no Brasil, com vacina oral 

1964 Introduzida a primeira geração da vacina contra o sarampo 

1967 Introduzida a primeira geração da vacina contra a caxumba 

Início da vacinação contra sarampo no Brasil 

1969 Introdução da primeira geração de vacinas contra a rubéola 

1970 Introdução da primeira geração de vacinas contra a varicela 

Criação da Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz 

1973 Criação do Programa Nacional de Imunizações – PNI 

1975 Inicia-se a implantação do sistema de registro de doses de vacinas aplica-

das 

Realização da campanha nacional de vacinação contra a meningite menin-

gocócica 

1981 Introduzida a primeira geração de vacina contra hepatite B 

1984 Início da produção da vacina contra o sarampo no Brasil 

1986 É criado o Zé gotinha, símbolo da campanha contra a poliomielite. 

1989 Erradicação da poliomielite no Brasil 

1990 Introdução da vacina conjugada contra Haemophilus influenzae b 

1991 Erradicação da poliomielite nas Américas 

1993 PNI inicia a aquisição da vacina tríplice viral 

1995 O Butantan inicia a produção industrial da vacina contra hepatite B 

1998 Vacinação contra a hepatite B em todo o país 

2004 Instituído o calendário básico de vacinação 

2008 Campanha nacional de vacinação contra a rubéola. 

2012 Substituição da vacina tetravalente pela pentavalente 

2014 Incorporação da vacina contra o HPV no calendário nacional 

2015 Brasil recebe da OMS o certificado de eliminação da rubéola [23] 
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2016 Brasil recebe da OPAS o certificado de eliminação do sarampo [24] 

2018 São registrados casos de sarampo em Roraima, trazido por refugiados ve-

nezuelanos [25] 

 

Atualmente, o Brasil é apontado como referência mundial em produção de vaci-

nas pela Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), realizando a distribuição de 

25 tipos de vacinas gratuitamente e exportando doses para mais de 70 países[26]. O 

Calendário Vacinal com recomendações da Sociedade Brasileira de Imunizações 

(SBIm) sobre quando cada vacina deve ser tomada, tal como onde podem ser en-

contradas, estão no Anexo A. 

Os principais órgãos brasileiros que se destacam na pesquisa e fabricação de 

imunobiológicos são a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e o Instituto Butantan[16]. 

 



19 

 

3. ANÁLISE DE REQUISITOS 

Neste capítulo são apresentados os usuários do sistema, os requisitos funcionais 

e os requisitos não funcionais.  

 

 

3.1  USUÁRIOS DO SISTEMA 

Os usuários do sistema estão divididos em três grupos:  

 

• Paciente: pode acessar sua carteira de vacinação, gerá-la em formato PDF 

para posterior impressão e alterar seus dados cadastrais. 

• Profissional de saúde: pode acessar carteiras de vacinação, gerá-las em for-

mato PDF para posterior impressão, incluir, alterar e remover vacinas da carteira de 

vacinação e alterar dados cadastrais. 

• Administrador: pode cadastrar vacinas, alterá-las e removê-las do sistema, 

adicionar, alterar e remover Unidades de Saúde, cadastrar, alterar e remover Profis-

sionais da saúde, cadastrar, alterar e remover Pacientes, criar campanhas de vaci-

nação, gerar relatórios, acessar carteiras de vacinação, gerá-las em formato PDF 

para posterior impressão, incluir, alterar e remover vacinas da carteira de vacinação 

e alterar dados cadastrais. 
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3.2  REQUISITOS FUNCIONAIS 

Para este sistema foram definidos os seguintes requisitos funcionais: 

 

 O sistema deve permitir que o paciente tenha acesso a sua carteira de vaci-

nação via Internet. 

 O sistema deve permitir a inclusão, alteração e remoção de vacinas de uma 

carteira de vacinação. 

 O sistema deve permitir o cadastro, alteração, remoção e busca de vacinas. 

 O sistema deve permitir o cadastro, alteração, remoção e busca de pacientes. 

 O sistema deve permitir o cadastro, alteração, remoção e busca de campa-

nhas de vacinação. 

 O sistema deve permitir o cadastro, alteração, remoção e busca de unidades 

de saúde. 

 O sistema deve permitir o cadastro, alteração, remoção e busca de profissio-

nais de saúde.  

 O sistema deve enviar um e-mail a um paciente caso haja uma campanha de 

vacinação, da qual ele faça parte do público-alvo, em seu munícipio. 

 O sistema deve enviar um e-mail a um paciente no momento em que a prote-

ção oferecida por uma vacina tomada expirar e chegar o momento de receber 

uma dose de reforço. 

 O sistema deve enviar, anualmente, um e-mail a um paciente contendo o re-

sumo de sua situação vacinal. 

 O sistema deve gerar um relatório contendo todas as doses de vacina aplica-

das por uma determinada unidade de saúde, ou em um determinado municí-

pio, pacientes notificados e pacientes que efetivamente foram se vacinar. 
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3.3  REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 

Para este sistema foram definidos os seguintes requisitos não funcionais: 

 

 O sistema deve ser feito em HTML, PHP e Javascript. 

 O sistema deve ter interface Web. 

 O sistema deve utilizar banco de dados MYSQL. 

 O sistema deve gerar a carteira de vacinação em formato PDF. 

 O sistema deve permitir gerar relatórios tanto em formato PDF quanto em 

formato de planilha eletrônica.  

 O sistema deve ser acessado apenas por meio de autenticação. 

 O sistema deve ter uma interface amigável, intuitiva e ser fácil de utilizar. 
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4 MODELAGEM DO SISTEMA 

 

Neste capítulo são descritos os casos de uso especificados para o sistema, e são 

apresentados o diagrama de classes e a modelagem do banco de dados utilizados. 

4.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

Na Figura 1, é apresentado o diagrama de casos de uso com os três usuários: paci-

ente, profissional de saúde e administrador. 

 

Figura 1: Diagrama de casos de usos 
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4.2  DESCRIÇÃO DOS CASOS DE USO 

A seguir são descritos todos os casos de uso especificados para este sistema. 

4.2.1 Caso de Uso 1: Acessa carteira de Vacinação 

Sumário: O paciente deseja acessar sua carteira de vacinação e visualizar todas as 

vacinas que já tomou. 

Ator principal: Paciente 

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

Pós-condições: O paciente fica ciente de sua situação vacinal. 

Fluxo Principal: 

1) O paciente solicita visualizar sua carteira de vacinação 

2) O sistema apresenta a carteira de vacinação do paciente 

 

4.2.2 Caso de Uso 2: Altera dados cadastrais 

Sumário: O paciente deseja atualizar seus dados cadastrais 

Ator principal: Paciente 

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

Pós-condições: Os dados cadastrais do paciente estão atualizados. 

Fluxo Principal: 

1) O paciente solicita a alteração de seus dados cadastrais 

2) O sistema exibe o formulário de cadastro preenchido com os dados do paci-

ente. 

3)  O paciente verifica seus dados e substitui dados desatualizados por informa-

ções atuais. 
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4) O paciente pede para que suas modificações sejam salvas pelo sistema. (1)(2) 

5) O sistema salva as modificações realizadas. 

 

Fluxo Alternativo: 

1) Algum dado inválido é digitado. 

a) O sistema exibe uma mensagem de erro apontando qual campo contém 

um dado inválido e o motivo deste dado não ser válido 

b) O paciente corrige os dados incorretos 

c) Retorna ao fluxo principal 4. 

2) Algum dado obrigatório não foi digitado 

a) O sistema exibe uma mensagem de erro apontando o campo que não foi 

preenchido e informa que seu preenchimento é obrigatório. 

b) O paciente informa o dado que faltava. 

c) Retorna ao fluxo principal 4. 

 

4.2.3 Caso de Uso 3:Gera carteira de vacinação 

Sumário: O paciente deseja gerar sua carteira de vacinação em formato PDF, para 

posterior impressão. 

Ator principal: Paciente 

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

Pós-condições: A carteira de vacinação do paciente foi gerada em formato PDF e 

já pode ser impressa. 

Fluxo Principal: 

1. O paciente solicita que carteira de vacinação seja gerada para impressão 

2. O sistema gera a carteira de vacinação em formato PDF. 

3. O sistema disponibiliza o arquivo gerado para download. 
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4.2.4 Caso de Uso 4: Gerencia carteira de vacinação 

Sumário: O profissional da saúde tem acesso à carteira de vacinação do paciente 

para a inclusão de novas vacinas ou alteração/exclusão de vacinas que tenham sido 

por ele aplicadas. 

Ator principal: Profissional de saúde 

Pré-condições: O profissional da saúde precisa estar logado no sistema. 

Pós-condições: A carteira de vacinação foi atualizada. 

Fluxo Principal: 

1) O profissional da saúde seleciona a opção “Gerenciar carteira de vacinação” 

2) O profissional da saúde digita o número correspondente ao cartão SUS do 

paciente e sua data de nascimento. (1) 

3) O sistema retorna o nome completo do paciente. 

4) O profissional da saúde confirma que o paciente encontrado pelo sistema é o 

paciente desejado. (2) 

5) O sistema abre a carteira de vacinação do paciente para visualização. 

6) O profissional da saúde executa uma das ações para o paciente escolhido: 

a. Subfluxo aplicar nova vacina 

b. Subfluxo alterar vacina 

c. Subfluxo excluir vacina 

 

a) Subfluxo aplicar nova vacina 

i) O profissional da saúde seleciona o tipo de vacina a ser aplicada. 

ii) O profissional da saúde seleciona entre dose fracionada ou dose padrão. 

iii) O profissional da saúde informa qual o lote da vacina a ser aplicada 

iv) O profissional da saúde informa a data prevista para a próxima dose desta 

vacina. 

v) O profissional da saúde adiciona alguma observação referente a esta apli-

cação, se assim desejar. 

vi) O sistema grava os dados informados, o registro do profissional de saúde 

que realizou a aplicação, a data e a hora da aplicação. 
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vii) O sistema exibe a mensagem confirmando a aplicação e abre a carteira de 

vacinação atualizada do paciente para visualização. 

viii) O sistema retorna para o item 2 do fluxo principal. 

 

b) Subfluxo alterar vacina aplicada 

i) O profissional da saúde seleciona qual das vacinas da carteira de vacina-

ção deseja alterar 

ii) O sistema abre o formulário com os dados da vacina preenchidos. 

iii) O profissional da saúde faz a alteração que julgar necessária. 

iv) O sistema grava as modificações realizadas 

v) O sistema exibe a mensagem confirmando a alteração e abre a carteira de 

vacinação atualizada do paciente para visualização. 

vi) O sistema retorna para o item 2 do fluxo principal. 

 

c) Subfluxo excluir vacina aplicada 

i) O profissional da saúde seleciona qual das vacinas da carteira de vacina-

ção deseja excluir 

ii) O sistema abre o formulário com os dados da vacina preenchidos. 

iii) O profissional da saúde confirma a exclusão. 

iv) O sistema grava as modificações realizadas. 

v) O sistema exibe a mensagem confirmando a exclusão e abre a carteira de 

vacinação atualizada do paciente para visualização. 

vi) O sistema retorna para o item 2 do fluxo principal. 

 

Fluxo Alternativo: 

1. Dados incorretos 

a. O sistema exibe uma mensagem informando que o paciente desejado 

não foi encontrado 

b. O sistema retorna ao item 2 do fluxo principal. 

2. Paciente incorreto 

a. O sistema exibe uma mensagem pedindo para tentar novamente ou 

entrar em contato com o administrador. 

b. O sistema retorna ao item 2 do fluxo principal 
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4.2.5 Caso de Uso 5: Gera relatórios 

Sumário: O administrador do sistema deseja que um relatório seja gerado 

Ator principal: Administrador do sistema 

Pré-condições: O administrador do sistema deve estar logado. 

Pós-condições: O relatório desejado é gerado. 

Fluxo Principal: 

1) O administrador do sistema seleciona a opção “Gerar relatório” 

2) O sistema abre a página de geração de relatório. 

3) O administrador do sistema seleciona o tipo de relatório desejado. 

4) O administrador do sistema marca os dados que deverão estar contidos no 

relatório 

5) O administrador do sistema seleciona o formato em que deseja que o relatório 

seja gerado. 

6) O sistema gera o relatório no formato desejado. 

7) O sistema disponibiliza o relatório para download. 

 

4.2.6 Caso de Uso 6: Gerencia vacinas 

Sumário: O administrador do sistema deseja gerenciar as vacinas disponíveis para 

serem aplicadas. 

Ator principal: Administrador do sistema 

Pré-condições: O administrador do sistema deverá estar logado. 

Pós-condições: As vacinas estão atualizadas 

Fluxo Principal: 

1) O administrador do sistema seleciona a opção Gerenciar vacinas. 

2) O administrador do sistema executa uma das ações: 

a. Subfluxo cadastrar nova vacina 

b. Subfluxo alterar vacina cadastrada 
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c. Subfluxo remover vacina do sistema 

 

a) Subfluxo cadastrar nova vacina 

i. O sistema mostra na tela um formulário para a realização do cadastro 

de vacina. 

ii. O administrador fornece o nome da vacina 

iii. O administrador fornece a indicação da vacina 

iv. O administrador fornece o nome dos fabricantes da vacina 

v. O administrador fornece a via de administração da vacina. 

vi. O administrador fornece o esquema de aplicação da vacina 

vii. O administrador fornece os efeitos adversos da vacina 

viii. O administrador fornece as contraindicações da vacina 

ix. O administrador fornece informações sobre a conservação da vacina. 

x. O administrador fornece observações sobre a vacina, de preenchimen-

to facultativo. 

xi. O administrador solicita que o sistema grave a vacina cadastrada (1) 

xii. O sistema grava os dados informados. 

 

Fluxo alternativo para (a) Subfluxo cadastrar nova vacina. 

(1) Algum dado obrigatório não foi digitado 

(a) O sistema exibe uma mensagem de erro apontando o campo 

que não foi preenchido e informa que seu preenchimento é obri-

gatório. 

(b) O administrador informa o dado que faltava. 

(c) O sistema retorna ao item xi do subfluxo a. 

 

 

b) Subfluxoalterar vacina cadastrada 

i. O sistema apresenta uma lista com todas as vacinas cadastradas. 

ii. O administrador seleciona a vacina que deseja alterar 

iii. O sistema apresenta um formulário preenchido com todas as informa-

ções referentes a vacina desejada. 

iv. O administrador altera as informações que desejar. 
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v. O administrador solicita que o sistema grave as modificações realiza-

das (1) 

vi. O sistema grava as alterações. 

vii. O sistema exibe as novas informações da vacina na tela 

Fluxo alternativo para (b) Subfluxo alterar vacina cadastrada 

(1) Algum dado obrigatório não foi digitado 

(a) O sistema exibe uma mensagem de erro apontando o campo que 

não foi preenchido e informa que seu preenchimento é obrigató-

rio. 

(b) O administrador informa o dado que faltava. 

(c) O sistema retorna ao item v do subfluxo b. 

 

c) Subfluxo remover vacina do sistema 

i. O sistema apresenta uma lista com todas as vacinas cadastradas. 

ii. O administrador seleciona a vacina que deseja remover 

iii. O sistema apresenta na tela todas as informações referentes à vacina 

escolhida. 

iv. O sistema pede confirmação para a exclusão. 

v. O administrador confirma a exclusão 

vi. O sistema exclui a vacina 

vii. O sistema exibe uma mensagem informando que a vacina escolhida foi 

excluída com sucesso. 

4.2.7 Caso de Uso 7: Gerencia pacientes 

Sumário: O administrador do sistema deseja gerenciar os pacientes 

Ator principal: Administrador do sistema 

Pré-condições: O administrador do sistema deverá estar logado 

Pós-condições: Os dados dos pacientes estão atualizados 

Fluxo Principal: 

1) O administrador do sistema seleciona a opção Gerenciar pacientes. 
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2) O administrador do sistema executa uma das ações: 

a. Subfluxo cadastrar paciente 

b. Subfluxo alterar dados cadastrais de um paciente 

c. Subfluxo remover paciente do sistema 

a) Subfluxo cadastrar paciente 

i.  O sistema mostra na tela um formulário para a realização do cadas-

tro de paciente. 

ii. O administrador fornece o nome do paciente 

iii. O administrador fornece a data de nascimento do paciente 

iv. O administrador fornece o número do cartão SUS do paciente 

v. O administrador fornece o endereço do paciente 

vi. O administrador fornece o CPF do paciente 

vii. O administrador fornece o telefone do paciente 

viii. O administrador fornece o endereço de e-mail do paciente. 

ix. O administrador solicita que o sistema grave o paciente cadastrado. 

(1) 

x. O sistema grava os dados informados. 

xi. O sistema cria uma conta de acesso para o paciente, cujo login é o 

número do cartão SUS e a senha a data de nascimento. 

 

Fluxo alternativo para (a)Subfluxo cadastrar novopaciente. 

(1) Algum dado obrigatório não foi digitado 

(i) O sistema exibe uma mensagem de erro apontando o campo 

que não foi preenchido e informa que seu preenchimento é 

obrigatório. 

(ii) O administrador informa o dado que faltava. 

(iii) O sistema retorna ao item ix do subfluxo a. 

 

b) Subfluxo alterar dados cadastrais de um paciente 

i. O sistema solicita o número do cartão SUS e a data de nascimento do 

paciente. 

ii. O administrador fornece os dados solicitados. 
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iii. O sistema apresenta um formulário preenchido com todas as informa-

ções referentes ao paciente. (1) 

iv. O administrador altera as informações que desejar. 

v. O administrador solicita que o sistema grave as modificações realiza-

das(2) 

vi. O sistema grava as alterações. 

vii. O sistema exibe as novas informações do paciente na tela 

 

Fluxo alternativo para (b) Subfluxo alterar paciente cadastrado 

 

(1) O paciente não foi encontrado 

i. O sistema exibe uma mensagem informando que o paciente so-

licitado não foi encontrado e que pode ter ocorrido algum erro de 

digitação. 

ii. O sistema retorna ao item i, do subfluxo b. 

(2) Algum dado obrigatório não foi digitado 

i. O sistema exibe uma mensagem de erro apontando o campo 

que não foi preenchido e informa que seu preenchimento é obri-

gatório. 

ii. O administrador informa o dado que faltava. 

iii. O sistema retorna ao item v do subfluxo b. 

 

c) Subfluxo remover paciente do sistema 

i. O sistema solicita o número do cartão SUS e a data de nascimento do 

paciente. 

ii. O administrador fornece os dados solicitados 

iii. O sistema apresenta na tela todas as informações referentes ao paci-

ente escolhido. 

iv. O sistema pede confirmação para a exclusão 

v. O administrador confirma a exclusão 

vi. O sistema exclui o paciente. 

vii. O sistema exibe uma mensagem informando que o paciente escolhido 

foi excluído com sucesso. 
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4.2.8 Caso de Uso 8: Gerencia profissionais de saúde 

Sumário: O administrador do sistema deseja gerenciar os profissionais da saúde 

Ator principal: Administrador do sistema 

Pré-condições: O administrador do sistema deverá estar logado. 

Pós-condições: Os profissionais da saúde estão atualizados. 

Fluxo Principal: 

 

1) O administrador do sistema seleciona a opção Gerenciar profissionais da sa-

úde. 

2) O administrador do sistema executa uma das ações: 

a. Subfluxo cadastrar profissional da saúde 

b. Subfluxo alterar dados cadastrais de um profissional da saúde 

c. Subfluxo remover profissional da saúde do sistema 

a) Subfluxo cadastrar profissional da saúde 

i.  O sistema mostra na tela um formulário para a realização do cadas-

tro de profissional da saúde. 

ii. O administrador fornece o nome do profissional da saúde 

iii. O administrador fornece a data de nascimento do profissional da sa-

úde 

iv. O administrador fornece o número do conselho do profissional da 

saúde 

v. O administrador fornece o endereço do profissional da saúde 

vi. O administrador fornece o CPF do profissional da saúde 

vii. O administrador fornece o telefone do profissional da saúde 

viii. O administrador fornece o endereço de e-mail do profissional da sa-

úde. 

ix. O administrador solicita que o sistema grave o profissional da saúde 

cadastrado. (1) 

x. O sistema grava os dados informados. 

xi. O sistema cria uma conta de acesso para o profissional da saúde, 

cujo login é o número do conselho e a senha a data de nascimento. 
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Fluxo alternativo para (a)Subfluxo cadastrar novo profissional da saúde. 

(1) Algum dado obrigatório não foi digitado 

(i) O sistema exibe uma mensagem de erro apontando o campo 

que não foi preenchido e informa que seu preenchimento é 

obrigatório. 

(ii) O administrador informa o dado que faltava. 

(iii) O sistema retorna ao item ix do subfluxo a. 

 

b) Subfluxo alterar dados cadastrais de um profissional da saúde 

i. O sistema solicita o número do conselho e a data de nascimento do pro-

fissional da saúde. 

ii. O administrador fornece os dados solicitados. 

iii. O sistema apresenta um formulário preenchido com todas as informa-

ções referentes ao profissional da saúde. (1) 

iv. O administrador altera as informações que desejar. 

v. O administrador solicita que o sistema grave as modificações realiza-

das(2) 

vi. O sistema grava as alterações. 

vii. O sistema exibe as novas informações do profissional da saúde na tela 

 

Fluxo alternativo para (b) Subfluxo alterar profissional da saúde cadastrado 

 

(1) O profissional da saúde não foi encontrado 

i. O sistema exibe uma mensagem informando que o profissional 

da saúde solicitado não foi encontrado e que pode ter ocorrido 

algum erro de digitação. 

ii. O sistema retorna ao item i, do subfluxo b. 

(2) Algum dado obrigatório não foi digitado 

i. O sistema exibe uma mensagem de erro apontando o campo 

que não foi preenchido e informa que seu preenchimento é obri-

gatório. 

ii. O administrador informa o dado que faltava. 
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iii. O sistema retorna ao item v do subfluxo b. 

 

c) Subfluxo remover profissional da saúde do sistema 

i. O sistema solicita o número do registro e a data de nascimento do pro-

fissional da saúde. 

ii. O administrador fornece os dados solicitados. 

iii. O sistema apresenta na tela todas as informações referentes ao profis-

sional da saúde escolhido. 

iv. O sistema pede confirmação para a exclusão. 

v. O administrador confirma a exclusão. 

vi. O sistema exclui o profissional da saúde. 

vii. O sistema exibe uma mensagem informando que o profissional da sa-

úde escolhido foi excluído com sucesso. 

 

 

 

4.2.9 Caso de Uso 9: Gerencia campanhas de vacinação 

Sumário: O administrador do sistema deseja gerenciar as campanhas de vacinação. 

Ator principal: Administrador do sistema 

Pré-condições: O administrador do sistema deve estar logado. 

Pós-condições: As campanhas de vacinação estão atualizadas 

Fluxo Principal: 

1) O administrador do sistema seleciona a opção Gerenciar campanhas de vaci-

nação. 

2) O administrador do sistema executa uma das ações: 

a. Subfluxo cadastrar campanha de vacinação 

b. Subfluxo alterar campanha de vacinação 

c. Subfluxo remover campanha de vacinação do sistema 

a) Subfluxo cadastrar campanha de vacinação 
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i.  O sistema mostra na tela um formulário para a realização do cadas-

tro da campanha de vacinação. 

ii. O administrador seleciona a doença alvo da campanha 

iii. O administrador fornece a data de início da campanha 

iv. O administrador fornece a data de final da campanha 

v. O administrador fornece a meta da campanha 

vi. O administrador fornece o público alvo da campanha 

vii. O administrador solicita que o sistema grave a campanha de vacina-

ção cadastrada. (1) 

viii. O sistema grava os dados informados. 

 

Fluxo alternativo para (a)Subfluxo cadastrar campanha de vacinação. 

(1) Algum dado obrigatório não foi digitado 

(i) O sistema exibe uma mensagem de erro apontando o campo 

que não foi preenchido e informa que seu preenchimento é 

obrigatório. 

(ii) O administrador informa o dado que faltava. 

(iii) O sistema retorna ao item vii do subfluxo a. 

 

b) Subfluxo alterar campanha de vacinação 

i. O sistema solicita a doença alvo e o ano da campanha de vacinação. 

ii. O administrador seleciona a doença alvo e seleciona o ano. 

iii. O sistema apresenta um formulário preenchido com todas as informa-

ções referentes a campanha de vacinação.(1) 

iv. O administrador altera as informações que desejar. 

v. O administrador solicita que o sistema grave as modificações realiza-

das(2) 

vi. O sistema grava as alterações. 

vii. O sistema exibe as novas informações da campanha de vacinação na 

tela 

 

Fluxo alternativo para (b) Subfluxo alterar campanha de vacinação  
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(1) A campanha de vacinação não foi encontrada 

i. O sistema exibe uma mensagem informando que a campanha 

de vacinação solicitada não foi encontrada e que pode não ter 

ocorrido a campanha contra esta doença no ano escolhido. 

ii. O sistema retorna ao item i, do subfluxo b. 

(2) Algum dado obrigatório não foi digitado 

i. O sistema exibe uma mensagem de erro apontando o campo 

que não foi preenchido e informa que seu preenchimento é obri-

gatório. 

ii. O administrador informa o dado que faltava. 

iii. O sistema retorna ao item v do subfluxo b. 

 

c) Subfluxo remover campanha de vacinação do sistema 

i. O sistema solicita a doença alvo e o ano da campanha de vacinação. 

ii. O administrador seleciona a doença alvo e seleciona o ano da campa-

nha. 

iii. O sistema apresenta na tela todas as informações referentes a cam-

panha de vacinação escolhida. 

iv. O sistema pede confirmação para a exclusão 

v. O administrador confirma a exclusão 

vi. O sistema exclui a campanha de vacinação. 

vii. O sistema exibe uma mensagem informando que a campanha de vaci-

nação escolhida foi excluída com sucesso. 

 

4.2.10 Caso de Uso 10:Gerencia unidades de saúde 

Sumário: O administrador do sistema deseja gerenciar as unidades de saúde. 

Ator principal: Administrador do sistema 

Pré-condições: O administrador do sistema deve estar logado. 

Pós-condições: As informações sobre as unidades de saúde estão atualizadas. 
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Fluxo Principal: 

1) O administrador do sistema seleciona a opção Gerenciar unidades de saúde. 

2) O administrador do sistema executa uma das ações: 

a. Subfluxo cadastrar unidades de saúde 

b. Subfluxo alterar unidades de saúde 

c. Subfluxo remover unidades de saúde do sistema 

a) Subfluxo cadastrar unidades de saúde 

i.  O sistema mostra na tela um formulário para a realização do cadas-

tro da unidade de saúde. 

ii. O administrador seleciona o estado em que a unidade se localiza. 

iii. O sistema exibe uma lista com os municípios do estado escolhido. 

iv. O administrador seleciona o município. 

v. O administrador fornece o nome da unidade de saúde 

vi. O administrador fornece o endereço da unidade de saúde 

vii. O administrador fornece o telefone da unidade de saúde. 

viii. O administrador fornece o horário de atendimento da unidade de sa-

úde. 

ix. O administrador solicita que o sistema grave a unidade de saúde 

cadastrada. (1) 

x. O sistema grava os dados informados 

 

Fluxo alternativo para (a)Subfluxo cadastrar unidade de saúde. 

(1) Algum dado obrigatório não foi digitado 

(i) O sistema exibe uma mensagem de erro apontando o campo 

que não foi preenchido e informa que seu preenchimento é 

obrigatório. 

(ii) O administrador informa o dado que faltava. 

(iii) O sistema retorna ao item ix do subfluxo a. 

 

b) Subfluxo alterar unidade de saúde 

i. O sistema solicita o estado em que se localiza a unidade de saúde. 

ii.  O administrador seleciona o estado em que se localiza a unidade de 

saúde 
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iii. O sistema exibe uma lista com todos os municípios do estado selecio-

nado. 

iv. O administrador do sistema seleciona o município em que se localiza a 

unidade de saúde que deseja alterar. 

v. O sistema exibe uma lista com todas as unidades de saúde do municí-

pio desejado. 

vi. O administrador seleciona a unidade de saúde que deseja alterar. 

vii. O sistema apresenta um formulário preenchido com todas as informa-

ções referentes a unidade de saúde. 

viii. O administrador altera as informações que desejar. 

ix. O administrador solicita que o sistema grave as modificações realiza-

das(1) 

x. O sistema grava as alterações. 

xi. O sistema exibe as novas informações da unidade de saúde na tela 

 

Fluxo alternativo para (b) Subfluxo alterar unidade de saúde 

 

(1) Algum dado obrigatório não foi digitado 

i. O sistema exibe uma mensagem de erro apontando o campo 

que não foi preenchido e informa que seu preenchimento é obri-

gatório. 

ii. O administrador informa o dado que faltava. 

iii. O sistema retorna ao item ix do subfluxo b. 

 

c) Subfluxo remover unidade de saúde do sistema 

i. O sistema solicita o estado em que se localiza a unidade de saúde. 

ii.  O administrador seleciona o estado em que se localiza a unidade de 

saúde 

iii. O sistema exibe uma lista com todos os municípios do estado selecio-

nado. 

iv. O administrador do sistema seleciona o município em que se localiza a 

unidade de saúde que deseja alterar. 
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v. O sistema exibe uma lista com todas as unidades de saúde do municí-

pio desejado. 

vi. O administrador seleciona a unidade de saúde que deseja excluir. 

vii. O sistema apresenta um formulário preenchido com todas as informa-

ções referentes a unidade de saúde. 

viii. O sistema pede confirmação para a exclusão. 

ix. O administrador confirma a exclusão 

x. O sistema exclui a unidade de saúde. 

xi. O sistema exibe uma mensagem informando que a unidade de saúde 

escolhida foi excluída com sucesso. 
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4.3 DIAGRAMA DE CLASSES 

Nesta seção é apresentado o diagrama de classes. É um diagrama que representa a 

estrutura do sistema: as classes que o comporão, seus atributos, métodos e o rela-

cionamento entre elas. Uma classe é representada por um retângulo, dividido em 

três partes. Na parte superior, está localizado o nome da classe. Na parte intermedi-

ária, estão localizados os atributos, que podem ser privados ou públicos. Os atribu-

tos públicos são simbolizados pelo sinal de soma (+) e são atributos que podem ser 

visualizados por outras classes. Os atributos privados são simbolizados pelo sinal de 

subtração (-) e são atributos que podem ser visualizados apenas pela própria classe 

que os contém. Os losangos pretos são sinais que indicam composição e são usa-

dos quando há a relação de dependência entre duas classes. Por exemplo, não faz 

sentido que haja uma campanha de vacinação se não existirem vacinas para serem 

aplicadas. Da mesma forma, não faz sentido que ocorra a aplicação de uma vacina 

se não houverem vacinas para serem aplicadas. 
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Figura 2: Diagrama de classe 

4.4 BANCO DE DADOS 

A figura abaixo representa o diagrama Entidade-Relacionamento do sistema. Este 

diagrama é fundamental para projetar o banco de dados, pois através dele ficam es-

pecificadas todas as entidades, os atributos e como serão os relacionamentos entre 
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as entidades. Cada retângulo é uma entidade e se tornará uma tabela no banco de 

dados. O relacionamento entre as entidades pode ser lido, por exemplo, da seguinte 

forma: Uma campanha de vacinação terá como foco uma e, apenas uma, vacina. 

Um paciente poderá receber uma ou várias aplicações de vacina. 

 

Figura 3: Diagrama Entidade-Relacionamento 
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4.4.1 Dicionário de banco de dados 

Nesta seção, apresentaremos todas as tabelas do banco de dados. Cada ta-

bela conterá vários atributos. Em Coluna está o nome de cada atributo, em Tipo está 

o formato que o atributo deve ter para ser armazenado no banco de dados, em Cha-

ve primária está indicado se este atributo é o principal atributo desta tabela, e em 

Obrigatório está indicado se o atributo deve ser necessariamente fornecido ou se 

poderá ser deixado em branco. Por exemplo, o atributo CartaoSUS da tabela Paci-

ente é do tipo VARCHAR(15), o que significa que é formado por uma sequência de 

15 caracteres, é Chave Primária, pois é o atributo mais importante da tabela e, as-

sim sendo,  é o atributo único para cada paciente, por meio do qual aquele paciente 

será encontrado no sistema, e é um atributo de preenchimento obrigatório, pois não 

pode ser deixado em branco. 

 

. 

 

Paciente 

Coluna Tipo Chave primária Obrigatório 

CartaoSUS VARCHAR(15) Sim Sim 

Nome VARCHAR(100) Não Sim 

DataNasc DATE Não Sim 

Endereco VARCHAR(100) Não Não 

CPF VARCHAR(11) Não Sim 

Telefone VARCHAR(11) Não Não 

Email VARCHAR(50) Não Não 

Estado VARCHAR(2) Não Sim 

Municipio VARCHAR(20) Não Sim 

Tabela 1: Paciente 
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Aplicacao 

Coluna Tipo 
Chave pri-

mária 
Obrigatório 

Vacina_idVacina INT Sim Sim 

UnidadeSaude_idUnidadeSaude INT Sim Sim 

Profissional_Conselho VARCHAR(15) Sim Sim 

Paciente_CartaoSUS VARCHAR(15) Sim Sim 

Dose VARCHAR(15) Não Sim 

Lote VARCHAR(50) Não Sim 

Observação VARCHAR(250) Não Não 

Proxima_dose DATE Não Não 

Data DATETIME Não Sim 

Tabela 2: Aplicação 

 

 

Profissional 

Coluna Tipo Chave primária Obrigatório 

Conselho VARCHAR(15) Sim Sim 

Nome VARCHAR(100) Não Sim 

DataNasc DATE Não Sim 

Endereco VARCHAR(100) Não Não 

CPF VARCHAR(11) Não Sim 

Telefone VARCHAR(11) Não Sim 

Email VARCHAR(50) Não Não 

Profissao VARCHAR(25) Não Sim 

Estado VARCHAR(2) Não Sim 

Municipio VARCHAR(20) Não Sim 

Tabela 3: Profissional 
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UnidadeSaude 

Coluna Tipo Chave Primária Obrigatório 

idUnidadeSaude INT Sim Sim 

Nome VARCHAR(100) Não Sim 

Endereco VARCHAR(100) Não Sim 

Municipio VARCHAR(20) Não Sim 

Estado VARCHAR(2) Não Sim 

Telefone VARCHAR(11) Não Sim 

InicioSemana VARCHAR(15) Não Não 

FinalSemana VARCHAR(15) Não Não 

InicioHorario VARCHAR(5) Não Não 

FinalHorario VARCHAR(5) Não Não 

Descricao VARCHAR(250) Não Não 

Tabela 4: UnidadeSaude 

 

 

 

Vacina 

Coluna Tipo Chave Primária Obrigatório 

idVacina INT Sim Sim 

Nome VARCHAR(50) Não Sim 

Indicacao VARCHAR(100) Não Sim 

Fabricantes VARCHAR(100) Não Não 

ViaAdministracao VARCHAR(50) Não Sim 

EsquemaAplicacao VARCHAR(250) Não Sim 

EfeitosAdversos VARCHAR(250) Não Sim 

ContraIndicacoes VARCHAR(250) Não Sim 

Conservacao VARCHAR(20) Não Sim 

Observacoes VARCHAR(250) Não Não 

Tabela 5: Vacina 
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Campanha 

Coluna Tipo Chave Primária Obrigatório 

IdCampanha INT Sim Sim 

Nome VARCHAR(100) Não Sim 

DataInicio DATE Não Sim 

DataFinal DATE Não Não 

Meta VARCHAR(50) Não Não 

PublicoAlvo VARCHAR(200) Não Não 

Vacina_idVacina INT Não Sim 

Tabela 6: Campanha 
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5 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA 

Este capítulo tem por objetivo apresentar como navegar pelo sistema por meio 

de capturas de tela e fornecer informações a respeito de como o mesmo foi imple-

mentado.  

Ao acessar o sistema, é aberta a tela de logon (figura 4), na qual o sistema pede 

ao usuário para que se identifique, fornecendo seu nome de usuário e sua senha. 

Após o fornecimento da senha, o sistema acessa a tabela de usuários do banco de 

dados para verificar se as informações fornecidas coincidem com alguma das infor-

mações armazenadas. Caso a informação coincida, o sistema utiliza o campo tipo, 

da tabela de usuário para definir se fornece o acesso de administrador, profissional 

da saúde ou paciente. Caso não coincida, o sistema exibe uma mensagem de erro, 

informando que os dados de acesso fornecidos estão incorretos. 

 

 

Figura 4: Tela de logon 
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Neste primeiro acesso, estaremos utilizando a conta de administrador. 

Para que o sistema reconheça que o usuário está autenticado, é enviado um cookie 

ao computador do usuário por meio de um código PHP. 

Após acessar o sistema como administrador, iremos cadastrar uma vacina 

no sistema. Para fazer isso, escolhemos a opção Gerenciar vacinas no menu princi-

pal e será exibida a tela Gerenciar Vacinas (figura 5), que trará três botões, Cadastra 

Nova Vacina, Altera vacina e Exclui Vacina. 

 

 

Figura 5: Administrador - Gerenciar Vacinas 

 

 

Após clicarmos no botão Cadastra Nova vacina, o sistema exibirá na tela 

um formulário, com os campos Nome, Indicação, Fabricação, Via de administração, 

Esquema de aplicação, Efeitos Adversos, Contra-indicações, Conservação e Obser-

vações. Após preenchermos tudo (figura 6) e clicarmos no botão Cadastrar Vacina, 

o sistema verifica se todos os campos obrigatórios foram preenchidos por meio de 

um código Javascript e, caso não ocorra nenhum problema, o sistema executa um 

código PHP para acessar o banco de dados e incluir nele as informações a respeito 

da nova vacina. 
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Figura 6: Administrador - Cadastrando nova vacina 

 Agora, vamos incluir uma nova Unidade de Saúde. Da mesma forma co-

mo fizemos para a vacina, clicamos em Gerenciar Unidade de Saúde no menu prin-

cipal e após ser exibida a tela Gerenciar Unidade de Saúde (figura 7), clicamos no 

botão Cadastra Nova Unidade. 

 

 

Figura 7: Administrador - Gerenciar Unidade de Saúde 
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Será exibido na tela um formulário com os seguintes campos para 

preenchermos:Estado, Municipio, Nome, Endereço, Telefone, Horário de 

Atendimento e Descrição. Preenchemos tudo (figura 8) e clicamos no botão 

Cadastra Unidade. 

 

 

Figura 8: Administrador - Cadastrando nova Unidade de Saúde 

 

Agora vamos cadastrar um profissional de saúde. Podemos notar que o 

frame à direita na tela de Gerenciar profissionais de saúde (figura 9), onde estão as 

opções de alterar e remover, é diferente dos frames de Gerenciar vacina e Gerenciar 

Unidade de Saúde anteriormente mostrados, pois enquanto os anteriores utilizavam 

selects para localizar a Vacina ou a Unidade de Saúde no sistema, nesta tela o 

sistema pede que digitemos o CRM ou o Coren do profissional de saúde e sua data 

de nascimento, pois, se utilizávemos Select, teríamos que listar milhares ou até 

mesmo milhões de opções  e isto poderia tornar o sistema confuso e induzir a erros. 

Desta forma, a alteração ou exclusão se torna mais prática e segura. Vamos 

prosseguir com o cadastro do profissional de saúde e clicar no botão Cadastra Novo 

profissional. 
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Figura 9: Administrador - Gerenciar profissionais de saúde 

Agora, é exibido na tela o formulário para cadastro de profissional da saú-

de, com os campos nome, data de nascimento, profissão, CRM/Coren, estado, Mu-

nicípio, Endereço, CPF, Telefone e E-mail (Figura 10).  

 

Figura 10: Administrador - Cadastrando profissional de saúde 
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Note que o mesmo campo armazena o CRM ou o Coren. Não há proble-

ma nisso, pois eles seguem padrões diferentes. Enquanto o CRM segue o padrão 

XX-XXXXX-X, onde X é um número, Coren utiliza XXXXXX-AE para auxiliares de 

enfermagem, XXXXXX-TE para técnicos de enfermagem e XXXXXX-ENF para en-

fermeiros. Por este motivo, foi possível criar um campo conselho unificado. 

Vamos cadastrar um paciente agora. Após clicar no menu Gerenciar pa-

cientes, é exibida uma tela bastante semelhante a anterior, com a única diferença de 

que, no frame à direita, ao invés do CRM/Coren, o sistema solicita o Cartão SUS. 

Clicando no botão Cadastra Novo paciente, o sistema abre um novo formulário, soli-

citando o Nome, a data de nascimento, o Cartão SUS, Estado, Município, Endereço, 

CPF, Telefone e E-mail. Após preencher os dados solicitados (figura 11), basta que 

cliquemos no botão Cadastrar paciente para que os dados do paciente sejam adici-

onados ao banco de dados. 

 

Figura 11: Administrador - Cadastrando paciente 

Por fim, vamos cadastrar uma campanha de vacinação, através do menu 

Gerenciar campanhas de vacinação e do botão Cadastra Nova campanha. 

Preenchemos o formulário com os dados solicitados: Nome, Doença Alvo, Data de 

Início, Data de Final, Meta, Público-Alvo ( Figura 12) e, em seguida, pressionamos o 

botão Cadastrar Campanha.  
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Figura 12: Administrador - Cadastrando campanha de vacinação 

Supondo que a campanha de vacinação tenha sido prorrogada e que de-

sejamos atualizar o sistema, voltamos à tela Gerenciar campanhas de vacinação, 

selecionamos a doença alvo da campanha, digitamos o ano de início da campanha 

(figura 13) e, em seguida, pressionamos o botão Altera Campanha. 

 

Figura 13: Administrador - Gerenciar campanhas de vacinação 
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O sistema irá abrir um formulário com os dados da campanha já preen-

chidos para que possamos alterar o campo que quisermos. Esta alteração é passa-

da ao banco de dados por meio de um código PHP. 

 

 

 

Figura 14: Administrador - Alterando campanha de vacinação 

  

 

Agora, deslogamos do sistema por meio do (Sair), ao lado do nome do 

usuário e efetuamos o logon com outra conta, no caso a de um técnico de enferma-

gem. Podemos observar que o menu principal de uma conta de um profissional da 

saúde é diferente do menu de Administrador e conta apenas com duas opções. Ao 

clicar na primeira opção, Gerencia carteira de vacinação, abre-se um pequeno frame 

na parte central-superior da tela, onde devemos digitar o número do cartão SUS e a 

data de nascimento do paciente desejado. Após digitar as informações solicitadas 

(figura 15), apertamos o botão Abrir carteira de vacinação. 
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Figura 15: Profissional da Saúde - Gerencia carteira de vacinação 

O sistema exibe o nome do paciente encontrado e solicita que o profissio-

nal de saúde confirme que este é realmente o paciente desejado (Figura 16). 

 

 

Figura 16: Profissional da Saúde -Gerencia carteira de vacinação - Tela de Confirmação 
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Após a confirmação, é exibida na tela a carteira de vacinação do paciente. (figura 

17). 

 

Figura 17: Profissional da Saúde - Carteira de vacinação do paciente aberta 

Ao chegarmos à parte inferior da tela, encontramos os seguintes botões: 

Aplicar vacina, Alterar vacina aplicada e Remover vacina aplicada. (figura 18) 

 

Figura 18: Carteira de vacinação do paciente aberta com as opções disponíveis para profissional da 

saúde 
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Ao clicar em Aplicar vacina, é aberto um formulário para que sejam forne-

cidos a vacina que está sendo aplicada, qual o tipo de dose, o lote da vacina, algu-

ma observação, se necessário, a data da próxima dose, o estado, o município e a 

unidade de saúde. Também são exibidos na tela o número do conselho do aplicador 

e a data da vacina, que são preenchidos automaticamente pelo sistema. (figura 19)  

 

Figura 19: Profissional da Saúde -Aplicação de vacina 

Após a vacina ser aplicada, vamos deslogar do sistema como profissional 

de saúde e logar como paciente, para visualizarmos as alterações. Ao logar como 

paciente, observamos um novo menu, com as opções Acessa carteira de vacinação, 

Altera dados cadastrais e Gera carteira de vacinação. Ao clicar em Acessa carteira 

de vacinação, temos uma tela semelhante à exibida para o profissional da saúde, 

porém não é necessário digitar o Cartão SUS e nem a data de nascimento antes da 

exibição, pois cada paciente tem acesso apenas a sua própria carteira de vacinação. 

(figura 20). 
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Figura 20: Paciente - Acessa carteira de vacinação 

Ao chegarmos ao final da tela, visualizamos a data da vacina aplicada, o lote da va-

cina e o número do conselho do profissional de saúde que a aplicou. Observamos 

também, que ao final da página não estão mais disponíveis os botões de gerencia-

mento que estavam disponíveis para o profissional de saúde. (figura 21) 

 

 

Figura 21: Paciente visualiza sua carteira de vacinação, com as informações da última vacina lançada 
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Por fim, vamos atualizar os dados cadastrais do paciente, pois, no momento de seu 

cadastro, a informação do número da residência do paciente não fora informado. Ao 

clicarmos em Altera dados cadastrais, o sistema exibe um formulário com as 

informações do paciente já preenchidas, no qual estarão disponíveis para serem 

atualizados os campos Estado, Município, Endereço, Telefone e Email. Ao inserir a 

informação que estava faltando (Figura 22), é só clicar em Alterar. 

 

 

Figura 22: Paciente - Altera dados cadastrais 
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

  

A utilização de um sistema web para controle de vacinas no lugar dos car-

tões de vacinação é uma maneira simples e viável para aumentar a eficácia das 

campanhas de vacinação, prevenir doenças e evitar a aplicação desnecessária de 

doses de vacinas por ocasião da perda do cartão. 

Como trabalhos futuros, pretendo melhorar a interface gráfica, acrescentar 

uma função para que o usuário possa alterar sua senha e recuperá-la em caso de 

esquecimento. Por fim, pretendo apresentar o sistema a rede municipal de saúde a 

fim de implantá-lo. 

Muitos dos conhecimentos adquiridos durante o curso já me auxiliam em 

meu atual trabalho como técnico. Após a conclusão do curso, pretendo realizar uma 

especialização da área de Segurança da Informação.  
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mudaram-um-pais-interfarma.pdf - Interfarma – Associação da Indústria Far-

macêutica de Pesquisa. 

23. Brasil recebe certificado de eliminação da rubéola em território nacional, 

https://www.unasus.gov.br/noticia/brasil-recebe-certificado-de-eliminacao-da-

rubeola-em-territorio-nacional 

24. Brasil recebe certificado de eliminação do sarampo, 

http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/25846-brasil-recebe-

certificado-de-eliminacao-do-sarampo 

25. SARAMPO – Parceria é firmada com governo da Venezuela  para ações 

de combate, http://www.saude.rr.gov.br/index.php/2017-04-30-22-46-

19/noticias-2/10-noticias-da-sesau/340/sarampo-parceria-e-firmada-com-

governo-da-venezuela-para-acoes-de-combate 

26.  Brasil é referência mundial em produção de vacinas, 

http://blog.saude.mg.gov.br/2017/09/22/vacinasus-brasil-e-referencia-mundial-

em-producao-de-vacinas/ 
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8 ANEXOS 
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ANEXO A – Calendário Vacinal SBIm 

 

 

 


