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APLICAÇÃO DE BI VOLTADO AO PREENCHIMENTO DIGITAL DA FICHA DE 

ATENDIMENTO DO SAMU, UMA PROPOSTA PARA O BACK-END 

  

  

Igor Manfrinato Gorini  

 

RESUMO 

 

Uma das principais fontes de informação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

(SAMU) é a ficha de atendimento. Essa ficha deve ser preenchida manualmente durante o 

atendimento ao paciente, havendo a possibilidade que não seja preenchida em sua totalidade ou 

de forma correta. Um dos prejuízos desse preenchimento inadequado é que não se consiga fazer 

uma análise adequada das informações e, assim, melhorar os serviços prestados à comunidade. 

Esta pesquisa pretende, portanto, automatizar o preenchimento da ficha de atendimento 

melhorando, com isso, a captura das informações, facilitando a inserção dos dados e 

minimizando os erros de preenchimento. Além disso, com a implantação de uma solução BI 

sobre a base de dados gerada visa-se a identificação de problemas e/ou falhas que podem ser 

melhoradas no processo de atendimento do SAMU à comunidade. A metodologia científica é 

de natureza aplicada e o produto será tanto o projeto de software quanto um MVP. Para tal, foi 

realizada uma pesquisa bibliográfica exploratória para compreensão da temática, além de uma 

pesquisa documental sobre as fichas de atendimento e de regulamentação médica através de 

uma pesquisa de campo junto a stakeholder do SAMU, para haver uma melhor compreensão 

das necessidades. Em relação ao desenvolvimento do projeto de software foram utilizados 

alguns dos artefatos e eventos propostos pela gestão de projetos SCRUM, seguindo a ideia do 

cliente em potencial do Lean Startup e as boas práticas de programação do Extreme 

Programming. 

 

Palavras-chave: Atendimento pré-hospitalar; Ficha de Atendimento; Produto Mínimo Viável. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BI APPLICATION IN ORDER TO THE SAMU'S SERVICE FORM BE FILLED IN 

DIGITALLY, A PROPOSAL FOR BACK-END 

 

  

 

ABSTRACT 

 

One of SAMU's main source of information is the service form. This form must be completed 

manually during patient care, risking it not to be filled in fully or correctly. One of the damages 

of this poor fulfillment is that it may not possible to make an adequate analysis of the 

information, consequently not improving services rendered to the community. Therefore, this 

research intends to automate the act of filling in the service form, thus improving the gathering 

of information, simplifying the insertion of data and minimizing filling errors. In addition, by 

implementing a BI solution using the generated database, it allows problems and/or failures to 

be identified, which can be improved when SAMU attends the community. The scientific 

methodology relates to applied science, and the result was a software project and MVP. To this 

end, an exploratory bibliographic research was carried out to understand the subject, also 

documentary research on service forms and medical regulation through field research with the 

SAMU’s stakeholder to better understand its needs. Relating to the development of the software 

project, some of the artifacts and events proposed by SCRUM project management was used, 

following the idea of the potential client of Lean Startup, and the good programming practices 

of Extreme Programming. 

 

Keywords: Minimum Viable Product, Prehospital Care, Service form. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi idealizado na França, em 

1986, como Service d'Aide Médicale d'Urgence – que faz uso da mesma sigla "SAMU". Nos 

estudos de Baptista (2018), a autora destaca a pesquisa de Lopes e Fernandes (1999), os quais 

apontam que a história do SAMU da França iniciou-se nos anos 60, quando médicos detectaram 

uma diferença entre o tratamento de pacientes em hospitais e o atendimento pré-hospitalar até 

então existente. No Brasil, o SAMU, é um serviço de atendimento médico de urgência utilizado 

em casos de emergência. Ele é composto por uma estratégia de atendimento que se inicia com 

uma ligação gratuita para o telefone 192, atendida pela Central de Regulação (CR) a qual efetua 

a identificação da emergência e transfere para o médico regulador. Esse, então, inicia o 

atendimento por chamada, passando as orientações necessárias até a chegada da unidade de 

atendimento móvel (DIAS, 2016).  

Os veículos de atendimento do SAMU se dividem em Unidade de Suporte Básico (USB) 

e Unidade de Suporte Avançado (USA), existindo também outros meios de transporte como, 

motolâncias, aeronaves, entre outros (DIAS, 2016). De acordo com Marques (2011), as equipes 

de suporte básico realizam cuidados básicos de ventilação e circulação, também transporte aos 

serviços de emergência, através de medidas não invasivas, e são compostos por condutores, 

auxiliares e técnicos em enfermagem. As equipes de suporte avançado realizam processos 

invasivos e contam com a presença de médicos além dos condutores e enfermeiros, usados mais 

para transporte entre hospitais, denominado de transporte medicalizado. 

Pacientes afetados por agravos clínicos em emergência vital necessitam de intervenção 

precoce e qualificada, sendo um dos motivos pelo qual se faz necessário a procura pelos 

serviços de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) móvel. O APH pode ser definido como toda 

assistência e atendimento ofertado fora do âmbito hospitalar com objetivo de oferecer e suprir 

as necessidades da população perante à saúde. O atendimento pré-hospitalar móvel é 

responsável por chegar o mais rápido possível à vítima que necessita de atendimento, prestando-

lhe o primeiro socorro e, se necessário, transportando aos serviços de emergência hospitalar 

(MARQUES, 2011). 

De acordo com Gonsaga et al (2013), o serviço de atendimento móvel de urgência é um 

serviço de atendimento pré-hospitalar móvel que compõe conceitos de socorro imediato e 

encaminhamento para o serviço hospitalar, de modo que haja diminuição do estado de 

gravidade e mortalidade das vítimas. Um atendimento pré-hospitalar adequado é de suma 



 

 

 

importância para garantir a vida do paciente, levando em conta que cerca de 40% dos óbitos 

ocorrem nessa etapa do atendimento (Dias, 2016). Esse serviço envolve todas as ações que 

ocorrem antes da chegada do paciente ao ambiente hospitalar, e pode contribuir positivamente 

nas taxas de morbidade e mortalidade por trauma com um atendimento rápido e sistemático. A 

assistência qualificada na cena do acidente, o transporte e a chegada precoce ao hospital são 

fundamentais para que a vítima chegue ao hospital com vida (Ribeiro K.P, 2001). Assim como 

conclui Carvalho MG (2004), a APH tem a finalidade de não agravar as lesões já existentes ou 

gerar lesões que não existiam enquanto se transporta a vítima ao serviço hospitalar mais 

apropriado, ou seja, o atendimento pré-hospitalar é de suma importância para que a vítima possa 

manter sua condição estável e/ou positiva enquanto ela não recebe o atendimento hospitalar. 

Segundo Baptista (2018, p.06):  

“Segurança do paciente é, na atualidade, assunto recorrente na pauta de discussões 

internacionais sobre as prioridades no setor da saúde, em virtude da urgente 

necessidade da instituição de práticas assistenciais com processos mais seguros, e a 

redução significativa de danos evitáveis à saúde das pessoas, principalmente àquelas 

hospitalizadas além de possuir um forte relacionamento com serviço de atendimento 

móvel de urgência”.  

Frente a esta complexidade da assistência à saúde e partindo da premissa que os serviços 

de saúde devem ser seguros para uma prática desses serviços com qualidade, diversos estudos, 

processos e métodos têm sido desenvolvidos tanto no Brasil quanto no exterior, e todos 

procuram compreender, medir e controlar os problemas de segurança do paciente (PEREIRA 

et al., 2015). São crescentes as iniciativas para a promoção da segurança e da qualidade na 

assistência à saúde em âmbito mundial, com envolvimento da alta direção das instituições até 

seus colaboradores. Como consequência, a meta de qualidade nos diversos serviços oferecidos 

à sociedade implica na otimização dos resultados (OLIVEIRA et.al., 2014). 

A preocupação com a geração de informação para análise e tomada de decisão é 

recorrente quando se trata de cuidados, suporte e segurança do paciente, diversas soluções são 

aplicadas e propostas para esse problema, como o Manual de Protocolos de Suporte Básico e 

Avançado de Vida. Lançado em 2014, ele possui o intuito de estabelecer protocolos que 

definirão fluxos e padrões assistenciais, como foco na gestão de serviços, favorecendo a geração 

de indicadores com a utilização de tecnologias para avaliação e análise dos dados (BRASIL, 

2014). 

Quanto maior a definição de padrões e a complexidade nos serviços de atendimento de 

urgência, a quantidade de informações existentes entre os processos também são maiores, 



 

 

 

resultando na necessidade da existência de sistemas de informações (SI) eficientes e aplicados 

às novas tecnologias (JUNIOR E VALENTE, 2005). 

 Com o surgimento da necessidade da procura sobre história clínica e evolutiva para 

análise da saúde do paciente, iniciou-se o reconhecimento da importância dos registros para 

essa área, como relata Coelho Barros (2014). Verificou-se a extrema relevância do registro das 

informações de forma que garantisse a tomada de decisão correta no tratamento do paciente, 

melhorando e viabilizando um maior nível de qualidade para um consequente melhor processo.  

Se tratando do atendimento pré-hospitalar móvel, uma das principais fontes de 

informação é a ficha de atendimento do SAMU. Entretanto, Coelho Barros (2014) chama 

atenção para “o alto percentual de profissionais que ignoram dados da ficha de atendimento”, 

resultado obtido na análise dos artigos científicos acerca da urgência pré-hospitalar analisados 

em sua pesquisa (COELHO BARROS, 2014). 

 A ficha de atendimento do SAMU pode ser considerada um pré-prontuário do paciente, 

pois contém relatos e informações escritas sobre o atendimento realizado, com registros de 

dados clínicos desse paciente. Os profissionais envolvidos no registro dessas informações são 

técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos. Os dados gerados com as fichas podem ser 

utilizados de diversas maneiras, como estudos de epidemiologia, indicadores para os gestores, 

avaliação de processos e qualidade de atendimento, entre muitas outras aplicabilidades. Além 

de poder compreender um importante instrumento para continuidade da assistência hospitalar, 

visto que muitos dados se perdem e não são registradas no prontuário no momento em que o 

paciente é deixado aos cuidados dos serviços de emergência hospitalar. Neste contexto, a 

omissão e o preenchimento incompleto se tornam grandes problemas para o agrupamento, 

tratamento e análise dos dados (COELHO BARROS, 2014). De acordo com Castañeda Willian 

(2011), a ficha é preenchida em campo pelos integrantes da viatura USB ou USA. 

 A visualização e análise de dados aplicados a técnicas de Business Intelligence (BI) 

podem contribuir de forma significativa à problemática acerca dos dados da ficha de 

atendimento (ASHRAFI et al, 2014). Conforme Santos (2006), BI consiste na aplicação de um 

conjunto de técnicas, processos e metodologias que permitem uma melhor organização das 

informações de forma a auxiliar na tomada de decisão. O processo do BI transforma dados de 

difícil compreensão em informações relevantes e de fácil visualização, permitindo uma análise 

mais crítica e assertiva sobre os dados. Os sistemas BI possibilitam também otimizar resultados 

por análise hipotética, gerar previsões a partir de uma base histórica de informações e gerar 

dados permitindo um grande auxílio na tomada de decisões baseados em fatos. 



 

 

 

 Ashrafi, Kelleher, Kuilboer (2014) indicam que inúmeros benefícios podem ser 

extraídos com a aplicação de BI na área da saúde, tanto no âmbito de gestão administrativo, 

auxiliando a gerir informações da cadeia de suprimentos, logística, custo e qualidade dos 

profissionais da saúde, quanto para procedimentos e processos, servindo como ferramenta para 

descoberta de conhecimento que pode auxiliar no atendimento e, até mesmo, no diagnóstico, 

tratando-se de uma solução de apoio à decisão. 

 A implantação de uma solução BI, apesar de seu nome, não deve ser vista apenas como 

uma abordagem para o âmbito de negócio, como conclui Morais, Da Silva e Caritá (2010). A 

sua utilização em serviços da saúde pode garantir a análise de dados através de cruzamento de 

informações relacionadas a fatores de riscos e problemas de saúde com uma busca e 

interpretação de informações obtidas de maneira auxiliar no atendimento e garantindo a 

diminuição do índice de mortalidade dos pacientes e aumento da assertividade médica, 

funcionando como uma ferramenta de apoio. 

 No Brasil, conceitos de BI foram implantados em 2014 no Sistema Único de Saúde 

aplicados aos quadros profissionais e softwares especialistas para apoio à decisão (DATASUS). 

O município de São Paulo-SP utiliza na área na saúde o BI SIGA-SP, sistema que utiliza 

Business Intelligence e que conta com ferramentas de armazenagem, geração de relatórios 

instantâneos, manutenibilidade de dados atuais e histórico, assim possibilita uma melhor 

organização de processos e controle de agenda ao auxiliar e melhorar a gestão do sistema de 

saúde da cidade (SÃO PAULO, 2013).  

 O processo geral de BI está inteiramente ligado ao descobrimento de conhecimento, de 

forma que gere inteligência e auxilie na resolução de problemas. O processo geral pode ser 

descrito pela entrada de informações de um banco de dados e a saída de um conjunto de 

conhecimento. Durante o processo se faz necessário a etapa de preparação das informações, 

assim como as etapas de mineração e análise de dados (LOH, 2014). 

A Portaria nº 2048/02 do Ministério da Saúde não indica como a padronização dos 

registros da ficha de atendimento deve ser feito. Assim, cada município elabora sua própria 

ficha e a sua forma de armazenar os dados da mesma. Além do problema de padronização 

inexistente entre as organizações de atendimento pré-hospitalar móvel, também se conclui que 

a confiabilidade dos dados pode ser não muita alta, já que, como afirma Coelho Barros (2014), 

muitos profissionais deixam campos da ficha vazios ou incompletos. 



 

 

 

Nesse contexto, o problema de pesquisa deste projeto é “Como deve ser a automação, 

através de aplicativo mobile com implantação de BI, do processo de preenchimento da ficha de 

atendimento utilizada pelos SAMU?”. 

Para construir um sistema mobile é necessário haver, pelo menos, o projeto de um 

sistema mobile com posterior construção de um MVP. O primeiro está relacionado com um 

conjunto de tecnologias voltadas à construção de um sistema mobile que permitirá o 

processamento dos dados gerados por um atendimento SAMU. Já o segundo está relacionado à 

análise de dados através da aplicação de um conjunto de técnicas, processos e metodologias 

que permitem uma melhor organização das informações para auxiliar na tomada de decisão; o 

processo do BI transforma dados de difícil compreensão em informações relevantes e de fácil 

visualização, permitindo uma análise mais crítica e assertiva sobre os dados.  Esse projeto de 

pesquisa pretende atender ao item (2) acima apresentado.  

Portanto, o objetivo geral deste projeto de pesquisa é de elaborar um projeto de um 

aplicativo mobile para automação do processo de preenchimento da ficha de atendimento 

utilizada pelo SAMU, com posterior desenvolvimento de um produto mínimo viável (em inglês, 

Minimum Viable Product - MVP) conforme Sommerville (2011), aplicando a solução Business 

Intelligence (BI) sobre os dados obtidos pelo MVP.   

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Um dos serviços que exerce um enorme impacto nos resultados das taxas de morbidade 

e mortalidade realizadas no Sistema Único de Saúde de pacientes que necessitam de 

atendimento externo é o serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). De acordo com 

Dias (2016), cerca de 40% dos óbitos ocorrem durante o atendimento pré-hospitalar. 

Garantir um atendimento de qualidade, eficiente e inteligente nas etapas e processos é 

fundamental para se obter bons resultados no atendimento móvel, dessa maneira, a 

automatização da ficha de atendimento que é preenchida em campo e de forma manual, como 

relata Castañeda Willian (2011), poderia contribuir de forma positiva em uma boa captura de 

informações e geração de um grande conjunto de dados para posterior análise, além de, 

geralmente, ocorrer um preenchimento incompleto dessas fichas devido à grande quantidade de 

informação e processos, tornando-se um grande problema para obtenção dos dados e análise 

histórica posterior (COELHO BARROS, 2014). 



 

 

 

Uma boa captura das informações de forma padronizada e organizada possibilita uma 

aplicação de uma solução BI de forma mais eficiente, garantindo uma boa base de conhecimento 

para auxílio de gestão, além da identificação de problemas e gargalos a serem resolvidos 

durante o processo de atendimento. Permite-se, assim, uma contribuição positiva para o 

atendimento pré-hospitalar móvel, melhorando consideravelmente o serviço prestado à 

população. 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

A metodologia científica foi de natureza aplicada na qual o produto foi tanto o projeto 

de software quanto um MVP. Para tal, foi realizada uma pesquisa bibliográfica exploratória 

para compreensão da temática com pesquisa documental para melhor compreensão das 

necessidades. Para o desenvolvimento do projeto de software foram utilizados alguns dos 

artefatos e eventos propostos pela gestão de projetos SCRUM (SOMMERVILLE, 2011), a 

proposta de obter feedback de clientes em potencial do Lean Startup (RIES, 2012), além das 

boas práticas de programação do Extreme Programming (XP), tais como programação em 

pares, integração contínua e refatoração (BECK, 2000). 

A Engenharia de Requisitos foi feita através de um estudo de campo (realizado por meio 

de entrevistas a stakeholders do SAMU e a integrantes das unidades de suporte básico) e uma 

pesquisa documental (das fichas de atendimento e de regulamentação médica preenchidas pelo 

SAMU). 

 

 

3. MVP PARA O SAMU 

 

Para satisfazer o objetivo geral, as seguintes etapas são necessárias: (1) Levantamento 

e compreensão da literatura especializada com ênfase na problemática; (2) Engenharia de 

Requisitos para definição da funcionalidade e das características do aplicativo mobile e BI que 

automatize a ficha de atendimento do SAMU; (3) Projeto do sistema de software com 

elaboração dos artefatos necessários para o desenvolvimento; (4) Verificação e Validação do 

projeto junto a um stakeholder do SAMU; (5) Implementação e Testes do Back-end com 

solução BI; e (6) Integração com o Front-end.  



 

 

 

É importante ressaltar que as atividades (1)-(4) e (6) foram desenvolvidas em conjunto 

com o projeto de TCC “Proposta Front-end para o preenchimento digital da Ficha de 

Atendimento do SAMU”. Esta seção pretende, portanto, apresentar as atividades realizadas para 

o desenvolvimento do MVP para o SAMU com enfoque no Back-end. Na sequência, a Seção 

3.1 apresenta os trabalhos relacionados de forma a satisfazer a etapa (1). Na Seção 3.2 

apresentam-se os resultados obtidos para satisfazer as etapas de (2) à (6). Na sequência há os 

resultados e considerações finais sobre o MVP construído. O Projeto do Produto de Software 

para o SAMU é apresentado no Apêndice II. 

 

3.1. TRABALHOS RELACIONADOS 

 

As tecnologias têm aportado uma série de benefícios visando a segurança do paciente. 

Recentemente, as aplicações móveis têm contribuído de forma significativa na melhoria dos 

serviços do SAMU, dotando as equipes destas novas funcionalidades para oferecer um serviço 

mais eficiente e eficaz que vise uma melhor segurança ao paciente. O Quadro 1 apresenta 

aplicações de automatização e apoio ao sistema de atendimento móvel de urgência. 

 

  Quadro 1 - Sistemas para SAMU e suas descrições 

SISTEMA DESCRIÇÃO 

e-SUS-SAMU1 Sistema utilizado para captura de dados do SAMU, desenvolvido para 

trabalhar de forma autônoma, integrando com os demais serviços e 

armazenando, também, registros de procedimentos efetuados nos 

atendimentos. Voltado para o armazenado fidedigno das informações e 

rapidez na coleta. 

SAMUFor2 Aplicativo mobile regional de Fortaleza-CE com dados de protocolos 

para apoio ao atendimento e localizações com os principais centros 

referentes ao setor de saúde da cidade, também possui RSS de notícias 

e informativos sobre o SAMU. 

                                                           
1 Disponível em: <http://datasus.saude.gov.br/sistemas-e-aplicativos/regulacao/samu>. Acessado em: 13/05/2018. 
2 Disponível em: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.conduit.app_6b6c285318a54ce68bd2a6f3b555db03.app>. Acessado 

em: 13/05/2018. 

http://datasus.saude.gov.br/sistemas-e-aplicativos/regulacao/samu
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.conduit.app_6b6c285318a54ce68bd2a6f3b555db03.app


 

 

 

Protocolos RAU3 Aplicativo mobile que disponibiliza os protocolos do SAMU 192 

provenientes de todos os componentes da Rede de Atenção às 

Urgências.  

SAGE4 O Sistema de Apoio à Gestão Estratégica (SAGE) disponibiliza 

informações para auxílio na tomada de decisão, geração de dados e 

apoio à gestão. As informações referentes a serviços do SAMU 192 

encontram-se nessa plataforma. 

PIP-PRTG 

Network Monitor5 

Painéis de indicadores de performance (PIP) para o SAMU (Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência) do Rio de Janeiro (RJ), empregando 

o software de monitoramento de rede PRTG Network Monitor, da 

empresa alemã Paessler AG. O PRTG é empregado na coleta de 

informações do Sistema de Regulação Médica (SisReM) e na orientação 

de alertas e notificações sobre os principais indicadores da gestão do 

SAMU. Esses indicadores são obtidos e gerenciados em tempo real pelo 

software, são projetados para acesso móvel a qualquer momento e em 

qualquer lugar. 

BI SIGA-SP6 Sistema de armazenagem de dados atuais e histórico utilizando banco 

de dados e geração de relatórios instantâneos com a aplicação de 

conceitos de BI. 

  Fonte: o autor. 

 

Ao analisar os sistemas apresentadas no Quadro 1 é possível observar a preocupação ao 

auxílio de problemas na gestão do conhecimento, análise de dados, apoio à decisão e suporte à 

gestão na área da saúde no geral, mas, especificamente, para o atendimento pré-hospitalar 

móvel. Nenhum sistema apresentado tem enfoque no uso de soluções BI específico para o 

auxílio, melhoramento e apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. É possível 

                                                           
3 Disponível em: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.haoc.protocolos.rau>. Acessado em: 13/05/2018. 
4 Disponível em: <http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-programas/samu/sistemas>. Acessado em: 13/05/2018. 
5 Disponível em: <https://www.br.paessler.com/company/casestudies/prtg-e-paineis-de-indicadores-de-performance-agilizam-gestao-e-

trabalho-do-samu-no-rio-de-janeiro>. Acessado em: 13/05/2018. 
6 Disponível em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/comunicacao/noticias/?p=108939> . Acessado 

em: 22/07/2018. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.haoc.protocolos.rau
http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-programas/samu/sistemas
https://www.br.paessler.com/company/casestudies/prtg-e-paineis-de-indicadores-de-performance-agilizam-gestao-e-trabalho-do-samu-no-rio-de-janeiro
https://www.br.paessler.com/company/casestudies/prtg-e-paineis-de-indicadores-de-performance-agilizam-gestao-e-trabalho-do-samu-no-rio-de-janeiro
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observar algumas funcionalidades semelhantes, porém de forma mais geral e abrangente ou que 

apresente objetivos e resultados diferentes, nenhuma delas abrange um processo de 

automatização para auxílio da captação das informações obtidas em campo pelo SAMU, 

dificultando ou tornando inapta a análise desses dados por algumas dessas ferramentas. Além 

disso, estudos têm visado a integração das tecnologias nos serviços do SAMU: 

● Souza et al. (2013) destacam um SAMU com uma demanda normalmente dividida em sub-

regiões e tipos de chamados. Por se tratar de natureza aleatória, a demanda pode mudar 

constantemente, temporalmente e geograficamente, pode, também, ter interferência devido 

a diferentes comportamentos da sociedade. Por exemplo, há uma maior demanda durante 

o período diurno comparada ao noturno. Verificam se a análise de medidas, como tempo 

médio de resposta, utilizando um modelo hipercubo de filas espacialmente distribuídas, o 

que pode contribuir para uma análise de diferentes alternativas de localização das 

ambulâncias, verificando diferentes variações na demanda do serviço. Para verificar a 

viabilidade e a aplicabilidade desta abordagem realizaram um estudo de caso no SAMU de 

Ribeirão Preto-SP. 

● Silva (2010) fez uma análise do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de 

Belo Horizonte via simulação e otimização. Um modelo de simulação foi desenvolvido e 

foi capaz de representar de maneira confiável as operações de resgate do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Belo Horizonte. O objetivo foi gerar 

estimativas dos parâmetros de desempenho (tempo de resposta e espera no atendimento) 

comumente utilizados para avaliação deste tipo de sistema. Com o modelo desenvolvido, 

avaliaram configurações alternativas de operação, buscando reduzir o tempo de resposta 

(tempo gasto desde a chegada da chamada na central de regulação até a chegada da equipe 

de atendimento no local do incidente). 

● Nogueira Junior (2011) desenvolveu um modelo de otimização para localização de 

facilidades e cenários, ele é testado objetivando determinar localizações viáveis para as 

bases de operação que resultem em um tempo de resposta do SAMU mais adequado. A 

partir da localização das bases de operação, testes comparativos são realizados em um 

modelo de Simulação de Eventos Discretos. A partir dos resultados dos modelos de 

otimização e de simulação, decisões relevantes foram extraídas as quais contribuem para a 

melhoria do serviço. 

 



 

 

 

3.2. PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

 

 De acordo com Da Costa (2018), a Engenharia de Requisitos representa uma importante 

etapa durante o desenvolvimento de um software. Ela deve resultar na elaboração do “o que” 

se pretende alcançar, quais serão as funcionalidades e funções do sistema e, quando bem 

elaborada, pode auxiliar também na qualidade, embora isso não seja garantia. 

O processo de elaboração de um requisito se sustenta em quatro principais atividades: 

levantamento; registro; verificação; e validação dos requisitos. Para satisfazer às atividades 

envolvidas na etapa de Engenharia de Requisitos foi utilizado o documento da Ficha de 

Atendimento da unidade de suporte básica da região de Santa Catarina (conforme Apêndice I) 

para análise e desenvolvimento dos modelos de dados, no qual se extraiu cerca de 28 classes de 

persistência. Além disso, foram realizadas reuniões periódicas com a stakeholder do SAMU da 

região de Maringá-PR, momentos os quais auxílios sobre a análise dos dados da ficha e o 

levantamento das funcionalidades da aplicação. A partir dessas reuniões, elaborou-se o 

documento do projeto de software (conforme apêndice II). Com a análise da ficha acompanhada 

de estudos de cenários de uso junto a stakeholder foram levantadas as principais 

funcionalidades, tanto para o gerenciamento e a automação do preenchimento da ficha quanto 

para a análise e visualização da solução BI. Foram descritos sete casos de uso para o MVP, os 

quais abrangem as seguintes funcionalidades: 

● Manter acesso: Permitir que o profissional possa cadastrar novos usuários, acessar o 

sistema com suas credenciais, recuperar senha perdida e alterar dados cadastrais; 

● Manter ficha de atendimento: Permitir que o profissional inicie o preenchimento de uma 

nova ficha, altere dados errôneos ou inconsistentes, visualize todas as fichas disponíveis e 

exclua a ficha de forma lógica (onde o dado não é removido do banco de dados, apenas 

aplicado um atributo de excluído); 

● Enviar ficha de atendimento: Permitir que o profissional possa compartilhar a ficha por 

meio de uma URL, onde a ficha possa ser visualizada online e ter convertido seu arquivo 

em formato PDF. O compartilhamento deve abranger envio do link de acesso por E-mail, 

SMS e WhatsApp; 

● Preencher ficha: Permitir que o profissional possa acessar as subdivisões da ficha de 

forma intuitiva e preencher os campos necessários; 



 

 

 

● Obter localização GPS: Permitir que o profissional, através de um único botão, possa 

buscar informação da localização do dispositivo e preencher campos de localidade 

automaticamente; 

● Manter BI: Permitir que o sistema atualize e execute o processo de BI de forma automática 

e gere os relatórios de forma dinâmica; 

● Visualizar relatórios: Permitir que o profissional visualize os relatórios e dados gerados 

pelo BI, filtrando a informação da forma desejada. 

Além dos requisitos funcionais acima citados, também foram levantados requisitos não-

funcionais: 

● Disponibilidade: O sistema deve funcionar sem acesso à internet, visto que o acesso a uma 

conexão não é constante e apresenta grande instabilidade, considerando que o ambiente de 

uso é um ambiente móvel; 

● Usabilidade: A interface de uso da aplicação deve ser intuitiva, simples e de fácil uso, no 

qual o sistema não deve apresentar aumento no tempo de preenchimento quando 

comparado ao preenchimento feito manualmente no papel. 

● Confiabilidade e Segurança: Aplicação deve impedir que perdas de informações ou 

indisponibilidade de serviço ocorram, garantindo a integridade dos dados. 

A respeito dos dados e relatórios da solução BI foram definidas algumas informações 

mais gerais, principalmente com objetivo de demonstrar como a aplicação de um BI pode 

contribuir na rápida extração, visualização e tomada de decisão. Por se tratar de um MVP e não 

possuir dados reais, não foram analisados todos os dados e, sim, um conjunto mais geral de 

atributos como forma de simplificar e demonstrar o uso da funcionalidade.  

No Apêndice II constam as informações do projeto desenvolvido como 

contextualização do problema, objetivo do sistema, descrição e delimitação de escopo, 

arquitetura e infraestrutura, descrição dos requisitos funcionais e não-funcionais, e os seguintes 

artefatos de software: Caso de uso, com a sua respectiva especificação; Diagrama de classe; 

Protótipo; e Modelo Entidade Relacional (ER). 

 A Figura 1 apresenta a arquitetura do sistema. O Back-end representa a parte 

responsável pelas regras de negócios, persistência de dados e disponibilidade de serviços, o 

Front-end é responsável pela interação com o usuário e comunicação com o Back-end, e o BI 

se responsabiliza pela extração, transformação e carregamento das informações do banco de 

dados para geração de relatórios, embutidos no Front-end. Com o objetivo de enfatizar a 



 

 

 

escalabilidade, conceitos de componentização, generalidade e implantação independente, foi 

definido o uso da arquitetura REST proposta por FIELDING (2000). 

 

Figura 1 - Representação da arquitetura do sistema. 

 

Fonte: o autor. 

 

Para a validação do projeto foram realizadas reuniões com stakeholder do SAMU e o 

principal artefato utilizado foi a prototipação. Salienta-se que foram construídas 3 versões 

preliminares ao longo das reuniões periódicas. Na sequência, foram desenvolvidos os demais 

artefatos: diagrama de caso de uso; classe e modelo ER, todos verificados e validados, 

respectivamente (apresentados no apêndice II). 

Na etapa de desenvolvimento do software foram utilizados alguns dos artefatos e 

eventos propostos pela gestão de projetos SCRUM, como o processo de Sprint, dividido em 

períodos quinzenais de pequenas entregas, aplicando uma rotina mais livre e dinâmica, de forma 

que os envolvidos não precisassem trabalhar no projeto ou reportar suas ações diariamente. 

Seguiu-se um processo de entrega incremental, permitindo uma melhor aplicação dos feedbacks 

de clientes em potencial do Lean Startup e aplicação de boas práticas de programação do 

Extreme Programming (XP), tais como programação em pares, integração contínua e 

refatoração. 

Para o processo de integração entre Front-end e Back-end, ambas vertentes de 

desenvolvimento seguiram a mesma estrutura do modelo de persistência levantados no projeto 

de software, ambos sendo alterados a cada mudança, garantindo que incompatibilidades não 

ocorressem durante a integração. 



 

 

 

 Para o desenvolvimento e implementação da solução BI utilizou-se a ferramenta Power 

BI da Microsoft, devido à facilidade da integração com o Front-end e Back-end, além de possuir 

funcionalidades de relatórios dinâmicos com grandes variedades de representação gráfica de 

dados. O desenvolvimento do BI representou a última etapa do processo desenvolvimento, 

iniciando-se quando todas as outras haviam sido finalizadas, por se necessitar uma estabilidade 

na estrutura do banco de dados, sem o risco de grandes alterações para evitar um gasto maior 

em tempo de desenvolvimento. 

 

3.3. RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com as reuniões junto ao stakeholder do SAMU, identificou-se o processo utilizado 

pela região de Maringá-PR para análise e estatística dos dados acerca da ficha de atendimento. 

Verificou-se um processo extremamente custoso em relação ao tempo, o qual possuía as 

seguintes etapas: separar montante de fichas; analisar; tratar informações; extrair os dados 

desejados para cada ficha; e montar os relatórios para visualização dos resultados (conforme 

Figura 2).  

 

Figura 2 - Processo para análise dos dados referente à ficha de atendimento. 

 

Fonte: o autor. 

 



 

 

 

Com a automatização da captação das informações junto à solução BI, todo o processo 

pode ser adaptado, permitindo o profissional visualizar os relatórios e estatísticas acessando a 

opção de BI do sistema, diminuindo consideravelmente o esforço e o tempo aplicado para 

visualização dessas informações, permitindo uma tomada de decisão e gerenciamento dos dados 

de forma muito mais assertiva e precisa (conforme Figura 3). 

 

Figura 3 - Processo para análise dos dados com BI. 

 

Fonte: o autor. 

 

Para a implementação do sistema de análise de dados em BI, salienta-se que foi 

desenvolvido um gerador de dados randomizados com objetivo de popular o banco de dados 

com informações fictícias, visto a inviabilidade e a indisponibilidade de se utilizar dados reais. 

Dessa forma, todo ou qualquer dado apresentado pelo MVP em relação à ficha de atendimento 

é meramente demonstrativo e não apresenta nenhum cenário ou condição real de atendimento. 

 A solução Business Intelligence foi desenvolvida com o objetivo de demonstrar como o 

BI pode contribuir na análise de dados para auxiliar na tomada de decisão do SAMU, 

exemplificando diversas formas de apresentar e filtrar as informações, garantindo uma visão 

geral do seu funcionamento. Tratando-se de um MVP e uso de dados fictícios, os dados 

analisados e apresentados pelos relatórios foram definidos e usados de forma mais ampla e 

geral, o que também ocorreu em relação aos filtros apenas para garantir a demonstração e 

funcionamento do BI, visto que a análise de informações sem uso de dados reais impossibilita 

um bom aprofundamento no BI. A estrutura do aplicativo permite facilmente que novos 

relatórios sejam adicionados, alterados ou removidos, sem a necessidade de alteração do código 

fonte devido à utilização da ferramenta Power BI, que possui funcionalidades próprias para a 



 

 

 

execução dessas tarefas. Entretanto, devido a limitações da própria ferramenta e arquitetura 

definida, não é possível manter os relatórios em tempo real de atualização, fazendo-se 

necessário agendamentos periódicos para que essa atualização dos dados ocorra. Dessa forma, 

foram definidas oito (número máximo permitido pela ferramenta) atualizações diárias divididas 

proporcionalmente. 

 Para a estrutura das informações da ficha de atendimento no banco de dados utilizou-se 

a normalização de dados com foco na diminuição de redundância, aumento da integridade e 

maior desempenho, considerando o grande volume desses dados presente e utilizados na ficha, 

além disso, agregou facilidade para as etapas de extração e transformação presente no processo 

do BI. 

 O desenvolvimento do MVP, por utilizar-se de uma arquitetura API REST, possui uma 

divisão bem definida entre Front-end e Back-end, tendo como foco neste trabalho o Back-end, 

no qual é disponibilizada uma API documentada pela ferramenta SWAGGER para sua 

comunicação. Todas implementações das regras de negócio ocorreram no Back-end, utilizando-

se do framework Spring Boot em linguagem de programação JAVA. 

A implementação de controle de acesso no Back-end utilizou-se de Spring Security para 

suprir os problemas de regulamentação, isto é, nem todo usuário pode se cadastrar e atuar como 

um profissional do SAMU, apenas usuários já cadastrados podem acessar a aplicação. Para se 

cadastrar, o usuário deve utilizar um código de referência cedida por um usuário já cadastrado 

que pode ser obtido em seu perfil. Esse sistema de segurança impede que qualquer pessoa não 

autorizada se cadastre e obtenha acesso a ele. Todo esse processo de autenticação é feito 

utilizando um Token obtido pelo Login através da API. 

Para verificação e confiabilidade foram desenvolvidos testes unitários e de integração 

sobre o Back-end para garantir a qualidade e o funcionamento esperado para cada ponto de 

acesso da API. Para tal, foi utilizada JUnit com execução automatizada dos testes. 

Levando em consideração o requisito não funcional referente à disponibilidade, onde é 

explícita a necessidade do uso da aplicação sem acesso de internet, e também considerando a 

arquitetura REST totalmente depende da rede, o preenchimento da ficha ao invés de seguir um 

processo de comunicação contínuo para cada etapa de preenchimento, efetuando uma 

requisição HTTP para cada seção ou grupo de dados, a comunicação ocorre apenas uma vez, 

enviando todos os dados em conjunto, permitindo que a ficha possa ser enviada quando houver 

acesso e disponibilidade de internet por parte do Front-end. Devido ao envio dos dados para o 

Back-end ocorrer todos de uma vez, impedir que a ficha seja salva por erros de dados ou 



 

 

 

critérios de validação se torna uma tarefa difícil, devido à necessidade de replicar as mesmas 

validações tanto no Back-end quanto ao Front-end, medida necessária para impedir que uma 

ficha já preenchida precise ser alterada por motivos de erros. 

Por se tratar de uma aplicação que pretende substituir o preenchimento manual em papel 

utilizando dispositivo mobile, a visualização da ficha preenchida será por meio de um 

navegador web através de uma url gerada após a conclusão do preenchimento controlada e 

mantida pelo Back-end. A aplicação foi projetada para permitir o compartilhamento da url da 

ficha por meio de SMS e E-mail via serviço disponível na API, além de garantir o download 

em formato PDF para a impressão.  

Para permitir uma boa análise de dados por parte do BI, utilizou-se de funções DAX 

(coleção de funções, constantes e operadores que podem ser usados em uma fórmula ou 

expressão para calcular e retornar um ou mais valores) na criação de medidas para os gráficos. 

Além disso, pode-se visualizar o resultado do BI, em relatório dinâmico atualizado 

periodicamente com os dados disponíveis no banco conforme Figura 4 e 5. Para isso, foram 

adicionados representações de dados do tipo: mapa de calor das regiões com maior número de 

atendimento, permitindo uma filtragem por traumas e motivo de chamado; quantidades de 

fichas totais e por hierarquia de data; comparativos de estado inicial e estado atual dos pacientes; 

principais queixas; total por faixa etária e sexo dos pacientes; tipos e total de pessoas; média 

das medições relacionados a sinais vitais; dados de ECG; ginecologia; neurologia; e filtros por 

paciente e ocorrência para análise individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 4 - Relatório com mapa de calor, das regiões com maior número de chamados. 

 
Fonte: o autor. 

 

Figura 5 - Relatório com dados gerais da ficha, queixas, estado inicial e atual. 

 
 

Fonte: o autor. 



 

 

 

4. CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho levantou e apresentou problemas que podem ser evitados e 

melhorados durante o processo de atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

com uso da tecnologia, garantindo uma melhora significativa ao serviço, principalmente em 

relação aos processos relacionados à ficha de atendimento. Tratando do atendimento pré-

hospitalar móvel, uma das principais fontes de informação está contida na ficha de atendimento 

do SAMU, tornando-se um importante recurso para análise de dados.  

Com objetivo de definir uma padronização nos registros, melhorar o processo de análise 

de dados, diminuir a inconsistência, perdas e falhas no preenchimento, foi desenvolvido um 

projeto de software e um MVP para o preenchimento digital da ficha e visualização dos dados 

através de um aplicativo móvel, permitindo uma fácil captação e análise das informações 

utilizando técnicas e ferramentas de Business Intelligence.  

Verificou-se, também, que alguns conjuntos de dados analisados podem não só 

contribuir na tomada de decisão do SAMU, como podem gerar informações e permitir 

cruzamentos de dados com outras instituições. O setor de trânsito pode se beneficiar com os 

dados acerca das localidades com maior número de vítimas de atropelamento, acidentes 

veiculares, entre outros dados que podem ser extraídos através da análise e dados contidos na 

ficha, tornando mais eficiente não só a tomada de decisão do SAMU, mas permitindo que outras 

áreas e setores relacionados possam ser beneficiados em parceria. Outra decisão que pode ser 

tomada a partir da análise dos dados gerados é a elaboração de projetos e programas preventivos 

baseados nos maiores números de chamados ou causas de ocorrências.  

Como contribuições adicionais, este trabalho pode embasar futuras pesquisas e projetos 

relacionados à digitalização, transformação e tratamento dos dados da ficha de atendimento já 

existentes e preenchidas para inserção no banco de dados, permitindo que dados de atendimento 

anteriores ao uso da aplicação possam também ser analisados. Além disso, devido ao uso de 

dados fictícios no desenvolvimento do BI nesta pesquisa, a análise desses dados ocorreu de 

forma mais ampla, dificultando o aprofundamento. Como trabalho futuro, pode-se se utilizar 

dados reais com o objetivo de melhorar a representação e especialização dessas análises. 
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APÊNDICE II – DOCUMENTO PROJETO DE SOFTWARE 

 

 

PROJETO DE SOFTWARE 
 

 

 

Automação do processo de preenchimento da ficha de 

atendimento utilizada pelo SAMU aplicando solução 

baseada em BI  

 
 

1. Introdução 
 

Este documento especifica os artefatos do projeto “Automação do processo de 

preenchimento da ficha de atendimento utilizada pelo SAMU aplicando solução baseada 

em Business Intelligence (BI)”, fornecendo aos projetistas e desenvolvedores as 

informações necessárias para o desenvolvimento e implementação. 

 

1.1 Objetivo do Projeto 

 

O objetivo deste projeto é elaborar um aplicativo mobile com foco em dispositivos 

“tablet” para automação do processo de preenchimento da ficha de atendimento 

utilizada pelo SAMU. Os dados obtidos através do aplicativo mobile serão utilizados 

em solução de Business Intelligence. 

 

1.2 Delimitação do Problema 

 

A ficha de atendimento utilizadas pelo SAMU, são extensas com muitos campos, de 

difícil preenchimento manual e apresentam grandes dificuldades para agrupamento e 

análise de dados. Portanto o problema se delimita, em desenvolver uma solução que 

auxilie de forma prática o preenchimento dos dados de forma digital, permitindo uma 

facilidade maior para análise e visualização de dados relevantes acerca da ficha. 

 

2. Descrição do Sistema 
 

Trata-se de um aplicativo mobile com foco da interface para dispositivos “tablets” que 

permite os stakeholders do SAMU preencher os dados da ficha por meio do aparelho. 

Boas práticas de usabilidade serão aplicadas para facilitar o preenchimento e uso do 

app. Além disso, o sistema deve possibilitar o compartilhamento da ficha preenchida de 



 

 

 

maneira fácil e prática. Todo os dados capturados da ficha de atendimento serão 

utilizados em solução BI acoplado ao aplicativo de maneira que facilite a análise e 

visualizar de dados relevantes. 
 

2.1 Caso de uso 

 

Diagrama de caso de uso: 

 

 

Manter acesso Deve permitir que o "Técnico em enfermagem / médico":  

● Cadastrar;  

● Acessar o sistema; 

● Sair do sistema; 

● Recuperar senha; 

● Alterar os dados cadastrados; 

 

Manter ficha Deve permitir que o "Técnico em enfermagem / médico": 

● Visualizar todas as fichas cadastradas;  

● Criar uma ficha; 

● Editar uma ficha existente; 

● Excluir de forma lógica a ficha criada; 

 

Pré-condição: Ter efetuado login; 

 

Enviar ficha Deve permitir que o "Técnico em enfermagem / médico": 

● Enviar o link de acesso da ficha por e-mail; 

● Enviar o link de acesso da ficha por SMS; 

● Enviar o link de acesso da ficha por WhatsApp; 

● Acessar a ficha online, gerando PDF; 

 

Pré-condição: Ter uma ficha criada e preenchida; 

 



 

 

 

Preencher ficha Deve permitir que o "Técnico em enfermagem / médico": 

● Escolher subdivisão da ficha; 

● Preencher campos; 

 

Pré-condição: Ter criado uma ficha; 

 

Obter localização 

GPS 

Deve permitir que o "Técnico em enfermagem / médico": 

● Buscar informação a partir da localização do dispositivo e 

preencher campos de localidade automaticamente; 

 

Visualizar 

relatório/dados 

Deve permitir que o "Técnico em enfermagem / médico": 

● Visualizar os relatórios e dados gerados pelo BI; 

● Filtrar as informações; 

 

Pré-condição: Ter preenchido ao menos uma ficha; 

 

Manter BI Deve permitir que o "Sistema": 

● Executar o processo de BI; 

● Gerar relatórios dinâmicos; 

 

Pré-condição: Ter preenchido ao menos uma ficha; 

 

 

2.2 Requisitos não-funcionais 

 

RNF 1 - Disponibilidade: O sistema deve ser capaz funcionar sem acesso a internet. 

RNF 2 - Usabilidade: O sistema deve ser simples, intuitivo e fácil uso. 

RNF 3 - Confiabilidade e Segurança: O sistema não deve perder informações e estar sempre 

disponível ao uso. 
 

3. Arquitetura, Infraestrutura e Design do Sistema 
 

O projeto será dividido em 3 (três) frentes, um webservice para inserção, consulta e 

gerenciamento das informações coletadas pelo aplicativo, um aplicativo que inserirá 

informações no webservice, e por último um sistema que terá foco em gerar análises de fácil 

interpretação sobre os dados (BI). Cada uma dessas frentes terá seu próprio repositório GIT, 

estes subprojetos serão armazenados no serviço GitHub. O gerenciamento de pacotes dos 

projetos, será feito pelo Node Package Manager (NPM) e Maven, para o aplicativo e o 

webservice respectivamente, e para automatizar processos, construir versões e testar o projeto, 

será utilizado a ferramenta Jenkins. Todo o ambiente de desenvolvimento e teste de aplicação 

será feito utilizando recursos da TI/Unicesumar. 

 

 

 



 

 

 

3.1 Infraestrutura 

3.1.1 Back-end (Aplicação) 
 

A vertente Back-end do sistema será uma API (Application Programming Interface) de 

arquitetura REST, com acesso limitado à apenas usuários cadastrados no sistema. Ele será 

desenvolvido em Java, utilizando Spring Boot, como framework. Como SGBD de escolha, 

utilizará o POSTGRES. Para facilitar a manutenção e instalação do serviço, será utilizado o 

sistema de conteinerização Docker, através de um "Docker-compose", o serviço e o SGBD 

deverão ter seus próprios contêineres. A plataforma alvo de desenvolvimento e produção do 

serviço será o Linux para Servidores. 

 

3.1.2 Frontend (Aplicação Mobile) 
 

Para desenvolvimento da aplicação mobile, será utilizado ferramentas para 

desenvolvimento de aplicativos webs (PWA, do inglês, progressive web app) que funcionam 

como webapps convertidos em aplicativos nativos, em específico, é utilizado o framework 

React juntamente de tecnologias como PWA-Builder. 

 Foi escolhido essa plataforma pelo fato de suportar sistemas Web desktop e mobile, 

junto com a possibilidade de se gerar um aplicativo mobile para diversas plataformas ao mesmo 

tempo. 
 

3.1.3 Business Intelligence 
 

A aplicação com enfoque em Business Inteligence será embasada na ferramenta Power 

BI da Microsoft, sendo fornecida através de um portal ou site dentro do servidor de aplicação, 

sendo acoplado ao sistema.  

 

 

3.2 Protótipo 

 

 

Caso de uso associado: Manter 

acesso; 

Objetivo da tela: Efetuar login; 

 



 

 

 

 

Caso de uso associado: Manter 

ficha, manter acesso e manter 

BI; 

Objetivo da tela: Direcionar 

acesso a ficha, BI, configuração 

ou logout; 

 

 

Caso de uso associado: Manter 

ficha, enviar ficha; 

Objetivo da tela: Permitir uma 

breve visualização dos dados da 

ficha, editar, criar e acessar a 

ficha. Além de permitir o envio 

da ficha e visualização online; 

 

 

 

Caso de uso associado: 

Preencher ficha, obter 

localização GPS; 

Objetivo da tela: Permitir 

preenchimento dos dados 

referente a endereço e 

preenchimento com localização 

do GPS; 

 



 

 

 

 

Caso de uso associado: 

Preencher ficha; 

Objetivo da tela: Permitir 

preenchimento dos dados 

referente a identificação do 

paciente; 

 

 

Caso de uso associado: 

Preencher ficha; 

Objetivo da tela: Permitir 

preenchimento dos dados 

referente ao estado inicial; 

 

 

Caso de uso associado: 

Preencher ficha; 

Objetivo da tela: Permitir 

preenchimento dos dados 

referente a vias aéreas, ECG, 

respiração e circulação; 

 



 

 

 

 

Caso de uso associado: 

Preencher ficha; 

Objetivo da tela: Permitir 

preenchimento dos dados 

referente a neurologia e traumas; 

 

 

Caso de uso associado: 

Preencher ficha; 

Objetivo da tela: Permitir 

preenchimento dos dados 

referente à abdômen, 

ginecologia e queimaduras; 

 

 

Caso de uso associado: 

Preencher ficha; 

Objetivo da tela: Permitir 

preenchimento dos dados 

referente a sinais vitais e 

parâmetros evolutivos; 

 



 

 

 

 

Caso de uso associado: 

Preencher ficha; 

Objetivo da tela: Permitir 

preenchimento dos dados 

referente a evolução e conduta; 

 

 

Caso de uso associado: 

Preencher ficha; 

Objetivo da tela: Permitir 

preenchimento dos dados 

referente a hipóteses 

diagnósticas; 

 

 

Caso de uso associado: 

Preencher ficha; 

Objetivo da tela: Permitir 

preenchimento dos dados 

referente a recusa de 

atendimento; 

 



 

 

 

 

Caso de uso associado: 

Preencher ficha; 

Objetivo da tela: Permitir 

preenchimento dos dados 

referente ao destino e 

observações importantes; 

 

Caso de uso associado: Enviar 

ficha; 

Objetivo da tela: Botão que 

permite a realização do envio da 

ficha; 

 

Caso de uso associado: 

Preencher ficha; 

Objetivo da tela: Campo que 

permite pesquisar campos na 

ficha; 

 

Caso de uso associado: 

Preencher ficha; 

Objetivo da tela: Informativos 

que permite visualizar estado de 

preenchimento e progresso; 

 

Caso de uso associado: Manter 

ficha; 

Objetivo da tela: Campo que 

permite pesquisar ficha 

preenchidas; 

 

3.3 Diagrama de classe 

O diagrama de classe contempla apenas as classes de persistência e suas associações, as 

demais classes presentes na arquitetura REST, como “controllers”, “services” e 

“repositories” estão omitidos. Todos os métodos “getters” também foram omitidos do 

diagrama para melhor organização, mantendo apenas métodos essenciais. 

Observação: todas as classes de persistência “extends” BaseEntity, responsável pelo 

controle de ids, data de criação e alteração da entidade. 



 

 

 

 

Visão geral do diagrama 

 



 

 

 

 

Visão parcial do diagrama 

 



 

 

 

Visão parcial do diagrama

 

 



 

 

 

Visão parcial do diagrama 

 



 

 

 

Visão parcial do diagrama

 

 

 



 

 

 

3.4 Modelo Entidade Relacional 

 

Visão geral do modelo 

 

 

OBS: Na sequência estão presentes as visões parciais do respectivo modelo. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Glossário 
 

BI Inteligência de negócios (ou Business Intelligence, em inglês). 

SAMU Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. 

STAKEHOLDERS Stakeholder (em português, parte interessada ou interveniente). 

GIT Sistema de controle de versões distribuído. 

NODE PACKAGE 

MANAGER  

Gerenciador de pacotes para a linguagem de programação JavaScript. 

MAVEN Ferramenta de gerenciamento e compreensão de projetos de software. 

JENKINS Ferramenta de integração contígua usada para construir (compilar, 

testar) código e implementá-lo na produção. 

TI Tecnologia da Informação. 

BACK-END  Sistema responsável pela regra de negócios, webservices e APIs de 

uma aplicação. 

WEBSERVICE Solução utilizada na integração de sistemas e na comunicação entre 

aplicações diferentes. 

API  Interface de Programação de Aplicações (ou Application Programming 

Interface, em inglês). 

REST Representational State Transfer (REST), em português Transferência 

de Estado Representacional. 

FRAMEWORK Abstração que une códigos comuns entre vários projetos de software. 

JAVA Linguagem de programação orientada a objetos. 

SGBD  Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) — do inglês 

Database Management System (DBMS). 

POSTGRES Sistema gerenciador de banco de dados objeto relacional. 

LINUX  Sistema operacional. 

FRONT-END  Interface de interação com o usuário. 

PWA Progressive Web App. 

WEBAPPS  Aplicação acessada pela WEB (geralmente um navegador). 

REACT  Biblioteca JavaScript. 

ER Entidade relacional. 

GOOGLE 

CHARTS 

Serviço WEB interativo para criação e visualização de dados através de 

diagramas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

APÊNDICE III – TELAS DA APLICAÇÃO MVP 
 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 


