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RESUMO
O acompanhamento do crescimento de uma criança é uma da maneiras mais eficientes
para se poder formar adultos sadios. Para acompanhar este crescimento, são utilizados
recursos como o Gráfico de Crescimento Infantil, que é construído pelos médicos ao longo
das consultas de um paciente.Um sistema capaz de gerar automaticamente este gráfico de
crescimento é uma ferramenta muito útil para auxiliar nos diagnósticos de pediatras,
contribuindo para que possam detectar precocemente futuros problemas que uma criança
possa apresentar e tratá-los adequadamente. O Sistema Gerador de Gráfico de Crescimento foi
desenvolvido como trabalho para conclusão do curso de Ciências da Computação da
Universidade Federal de Santa Catarina pelo acadêmico Augusto Castoldi. Esse sistema tem
as funções básicas para gerar o gráfico de crescimento, e possuí algumas restrições que o
impedem de ser usado num ambiente real. Neste trabalho o sistema foi implantado para ser
utilizado por um pediatra. A partir desta implantação foram feitas análises para que se pudesse
modificar o programa, a fim de tornar viável sua utilização como sistema de informação em
clínicas e hospitais

Palavras-Chave: Java. JSP. Gráficos de crescimento. Aplicação para web. Hibernate.
xdoclet.

FOLTZ NETO, Carlos; SANTOS, Eduardo Pereira dos. ANÁLISE E MANUTENÇÃO DO
SISTEMA GERADOR DE GRÁFICOS DE CRESCIMENTO. 2005. 61 f. Trabalho de
Conclusão de Curso, Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, Universidade Federal
de Santa Catarina, Florianópolis (SC), 2005.

ABSTRACT
The growth accompanying of a child is one of the most efficient ways to form healthy
adults, for accompanying this, growth are used resources like the children’s growth graphics,
that have been constructed by a doctor along the appointment of a patient. A system able to
create automatically this growth graphic is a very useful tool to help in the pediatric
diagnostics, contributing with a young detect of future problems that a child could show and
treat it adequately. The generator system of growth graphics was developed as a conclusion’s
course project of Computing Science Course from Federal University of Santa Catarina by the
academic Augusto Cesar Castoldi. This system has the basics functions to create the growth
graphics and there are some restrictions that impedes it to be used in a real ambient. In this
project the system was implanted to be used by a pediatric, and from this implantation was
made analysis that could be used to make modifications in the program in purpose to become
viable its use as a information system in health centers and hospital

Key words: Java. JSP. Growth charts. Web application, hibernate, xdoclet.
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1 INTRODUÇÃO
Sabe-se da importância da informação quando se consegue dispor desta de modo
prático e rápido, atingindo de forma facilitada os objetivos formulados. A informática possui
ferramentas que podem transformar dados em informações que sejam úteis, baseadas em
evidências científicas, atendendo a vários campos das comunidades cientifica e leiga.
Diversas áreas de trabalho aproveitam esse poder da informação rápida e precisa no
seu dia-a-dia. Com a evolução tecnológica, constantemente surgem novos sistemas de
informação que são utilizados na resolução de problemas. O avanço da tecnologia, com a
contínua evolução dos sistemas, tornou as pessoas reféns da informação tanto na área
profissional como pessoal.
A área médica também tem se beneficiado do conhecimento adquirido com a
informação, no suporte de seu raciocínio diagnóstico e terapêutico, na promoção da saúde e
prevenção de agravos, na medicina reconstrutiva, dentre outras áreas.
Dentre os diversos ramos da medicina, a área de pediatria tem papel prioritário na
promoção da saúde e prevenção de agravos. Por meio de ações básicas, entre elas destacandose a monitoração do desenvolvimento da criança, utiliza ferramentas de auxílio conhecidas
como Gráficos de Crescimento Infantil.
O SGGC – Sistema Gerador de Gráficos de Crescimento – foi desenvolvido como
trabalho de conclusão de curso para o curso de Ciências da Computação da UFSC. O trabalho
do acadêmico Augusto César Castoldi, utilizou várias tecnologias de software-livre para que,
a partir de alguns dados sobre uma criança, um gráfico pondero-estatural pudesse ser
dinamicamente criado.
Foi percebida a necessidade de se fazer no sistema uma análise que o tornasse apto a
ser utilizado na prática, ajudando a prever e diagnosticar possíveis problemas nas crianças
devido à desnutrição ou problemas de crescimento.
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2 OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GERAL
Fazer uma análise em cima do SGGC para torná-lo apto a ser utilizado em clínicas e
hospitais.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Melhorar a usabilidade do sistema.

•

Disponibilizar a nova versão para uso de um pediatra.
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3 JUSTIFICATIVA
O uso do SGGC original em clínicas e hospitais não é viável. Tendo em vista que o
sistema possui algumas restrições que o impedem de ser utilizado, pois apenas com a geração
do gráfico deixamos de levar em conta outros fatores que são relevantes para um médico e
que precisam ser apontados por quem conhece bem o domínio do problema.
O aperfeiçoamento de uma ferramenta como o SGGC pode facilitar muito o dia-a-dia
das clínicas e hospitais. A inclusão de sistemas de informação em ambientes com processos
críticos como hospitais facilita o trabalho e melhora a qualidade dos serviços que podem ser
oferecidos.
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4 METODOLOGIA

O método proposto para se realizar as modificações no sistema para que fossem
alcançados os objetivos, foi fazer uma análise do sistema junto com um profissional que usa
constantemente a informação que o gráfico gera e que conhece bem a importância dessas
informações, para descobrir como seria a utilização do sistema em suas consultas de rotina.
Dentro dessa idéia, inicialmente foi disponibilizado para uso da pediatra Maria
Marlene, do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, a versão
original do sistema. Assim ela mesma pode experimentar como seria fazer uma consulta com
o auxílio do sistema para armazenar as informações dos Pacientes, e gerar o gráfico de
crescimento para auxiliá-la na elucidação de seus diagnósticos.
O acompanhamento do uso da ferramenta através de algumas reuniões permitiu que
fossem discutidos os pontos que precisavam ser acertados dentro do sistema, e que
facilitariam o trabalho de um médico se fossem feitos os ajustes necessários.
Dessas reuniões saiu o projeto de uma nova versão do sistema, que pode ser colocada
em prática para uso de qualquer médico que necessitasse, permitindo então que novas análises
pudessem ser feitas com as informações adquiridas após a implantação da nova versão,
formando um ciclo que aperfeiçoaria cada vez mais o sistema.
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5 GRÁFICO DE CRESCIMENTO INFANTIL

5.1 DEFINIÇÃO DO GRÁFICO DO CRESCIMENTO INFANTIL

O peso, a altura e o perímetro cefálico são as medidas antropométricas mais utilizadas
para avaliação e monitoramento do crescimento durante a infância. A interpretação das
medidas antropométricas exige o uso de padrões de referência e de pontos de corte definidos.
É desejável que o profissional dê preferência às preconizações das agências nacionais e
internacionais de saúde, pois, geralmente, os dados resultam de estudos e análises criteriosos,
feitos por grupos de experts, e propiciam uma padronização dos cuidados de saúde e
comparação com dados internacionais.
Na avaliação antropométrica, ponto de corte significa linha divisória, distinguindo os
que necessitam e os que não necessitam de intervenção, permitindo ainda discriminar níveis
de distúrbio nutricional. Os pontos de corte podem ser determinados estatisticamente ou com
base na relação entre estado nutricional e debilidades funcionais e/ou sinais clínicos, e,
ocasionalmente, risco de mortalidade. A operacionalização desses conceitos depende do
estabelecimento de um padrão de referência ou de normalidade.
Uma das atividades que um médico pediatra tem com os seus Pacientes é coletar suas
informações para gerar o Gráfico de Crescimento. Este acompanhamento é importante para
saber se uma criança está seguindo o ritmo normal de crescimento, ou apresenta alguma
deficiência, auxiliando o médico a descobrir o problema.
Em uma clínica pediatra é normal que um paciente seja atendido por vários médicos,
pois nem sempre o pediatra da criança está disponível para atendê-la. Este outro médico que
irá atender a criança irá precisar das informações já disponíveis desse paciente para conhecer
bem seu histórico, mas nem sempre essas informações estarão em um lugar de fácil acesso,
podendo estar fisicamente em outras partes do hospital, outras cidades, etc. Grande parte das
clínicas pediátricas mantém estes dados armazenados em fichas de papel. Estas fichas
geralmente contêm um gráfico, com seus limites baseados nos dados da NCHS (National
Center for Health Statics) dos Estados Unidos.
Os dados antropométricos de referência podem ser derivados de estudos locais e
internacionais. Em 1977, o National Center for Health Statistics (NCHS) divulgou e
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recomendou para os Estados Unidos da América um referencial de Peso/Idade (P/I),
Peso/Altura (P/A), Comprimento/Altura (C/A), Comprimento/Idade (C/I), Altura/Idade (A/I)
e Perímetro Cefálico/Idade (CC/I) de crianças de 0 – 18 anos de idade de ambos os sexos.
Foram modificados no ano 2000 pelo Center for Disease Control and Prevention (CDC).
Posteriormente, a Organização Mundial da Saúde (OMS) reconheceu o referido padrão
(NCHS/1977) como adequado para avaliação de diferentes grupos raciais e o recomendou
para uso internacional, sendo o mesmo adotado pelo Ministério da Saúde do Brasil.

5.2 A IMPORTÂNCIA DO GRÁFICO DE CRESCIMENTO INFANTIL

Sabe-se que o crescimento normal apresenta amplas variações, especialmente durante
os dois primeiros anos de vida e na adolescência, fases em que a velocidade de crescimento é
mais intensa 1, 2.
O processo de crescimento depende de diversos fatores genéticos e ambientais, ou
seja, a inadequação de um desses fatores pode modificar, de forma considerável, o
crescimento e desenvolvimento da criança e/ou adolescente. Os desvios de padrões de
crescimento são indicadores inespecíficos, porém muito importantes para o diagnóstico de
enfermidades. Freqüentemente, eles fornecem o primeiro indício de alguma alteração, por
vezes até mesmo quando os pais não suspeitam do problema. A obtenção precisa dessas
medidas e as medições seriadas são muito proveitosas, pois podem detectar desvios do padrão
de crescimento de determinada criança, ainda que o valor permaneça dentro de limites
normais arbitrariamente definidos 3.
Além disso, avaliações em diferentes etapas da vida, durante o período de crescimento
do indivíduo podem contribuir para explicar o que ocorreu em fases anteriores e sugerir riscos
imediatos, mediatos ou tardios para a saúde 4.
1

Rodrigues D, Sucupira ACSL. Crescimento. In: Grisi S, Escobar AM, editores. Prática Pediátrica. São Paulo:
Atheneu. 2000. p 1-6
2

Bricks LF, Marcondes E, editores. Pediatria em consultório. 3.ed. São Paulo: Savier. 1996. 965p.

3

Romani SAM, Lira PIC. Fatores determinantes do crescimento infantil. Revista Brasileira de Saúde MaternoInfantil 2004; 4(1):15-23.
4

Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Ações Básicas de saúde e desenvolvimento da criança –
programa de agentes comunitários de saúde. 1994
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A afirmação de manter o peso, quando empregado na área pediátrica é uma falácia. A
desnutrição da criança em acompanhamento ambulatorial ou da criança hospitalizada, e a
obesidade da criança e adolescente em acompanhamento ambulatorial são um acontecimento
não incomum, exatamente por uma interpretação errônea e ou, não preenchimento das curvas
de crescimento para adequada monitoração do crescimento da criança. A criança é um ser em
crescimento e desenvolvimento, portanto o pouco ganho ou manutenção do peso e estatura
significa indubitavelmente desaceleração do crescimento ou parada do mesmo. Esses fatos
são tão mais graves quanto mais jovem for a criança; bem como igualmente grave é o ganho
acelerado de peso levando a obesidade 5.
Portanto, os padrões de crescimento constituem um dos instrumentos mais
amplamente utilizados na assistência à saúde da criança, tanto na área clínica, como na de
saúde pública. Em termos populacionais, os padrões de crescimento têm diversas aplicações,
tais como: prever situação emergencial relacionada à nutrição e alimentação; mensurar a
eqüidade e a distribuição dos recursos econômicos intra e inter comunidades; avaliar as
práticas de desmame; rastrear e acompanhar grupos de risco nutricional. Em termos
individuais, cita-se: monitorar e promover o crescimento; identificar o período adequado para
introduzir a alimentação complementar ao leite materno; avaliar performance da lactação e
auxiliar o diagnóstico da falta ou excesso de crescimento 6, 7.
Em síntese, a avaliação do crescimento envolve comparação de medidas físicas
observadas com valores de referência expressos em tabelas e curvas. Estas últimas encontramse, geralmente, impressas na caderneta de saúde da criança.
Não se pode deixar de enfatizar que o uso das curvas de crescimento não somente
permite acompanhar no tempo a evolução da criança, como também constitui excelente
recurso de educação em saúde para os pais e/ou responsáveis pela criança. Recentemente, o
referencial de crescimento do NCHS, utilizado mundialmente desde 1977, foi revisado,

5

Pires MMS. A Consulta Pediátrica do Lactente, Pré-Escolar. Congresso da Associação Catarinense de
Medicina; 2002. Florianópolis: Santa Catarina
6

Blank D. A puericultura hoje: um enfoque apoiado em evidências. J Pediatr (Rio J) 2003; 79(1 Suppl):S13 –
S22
7

Marcondes E. Diretrizes para o ensino da pediatria. J Pediatr (Rio J) 1993; 69:349-52.
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objetivando refletir mudanças seculares e corrigir e/ou minimizar uma série de falhas que o
apontam atualmente como um indicador imperfeito do crescimento 8.
È importante o preenchimento adequado do gráfico (ou curva) de crescimento da
caderneta, ainda que não sejam padrões e sim referenciais Os gráficos que compõem a
caderneta são os gráficos National Center for Health Statistics (NCHS) 9, 10.
Os dados antropométricos de referência podem ser derivados de estudos locais e
internacionais 13. Em 1977, o National Center for Health Statistics (NCHS) divulgou e
recomendou para os Estados Unidos da América um referencial de Peso/Idade (P/I),
Peso/Altura (P/A), Comprimento/Altura (C/A), Comprimento/Idade (C/I), Altura/Idade (A/I)
e Perímetro Cefálico/Idade (CC/I) de crianças de 0 – 18 anos de idade de ambos os sexos.
Foram modificados no ano 2000 pelo Center for Disease Control and Prevention (CDC).
Posteriormente, a Organização Mundial da Saúde (OMS) reconheceu o referido padrão
(NCHS/1977) como adequado para avaliação de diferentes grupos raciais e o recomendou
para uso internacional, sendo o mesmo adotado pelo Ministério da Saúde do Brasil 11, 12.

8

American Academy of Pediatrics. Recommendations for Preventive Pediatric Health Care. (Committee on
Practice and Ambulatory Medicine). Pediatrics 2000; 105:645-46.
9

Cole TJ. Assessment of Growth. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2002; 16(3):383-98.

10

Blank D. A puericultura hoje: um enfoque apoiado em evidências. J Pediatr (Rio J) 2003; 79(1 Suppl):S13S22

11

12

Roberts SB, Dallal GE. The New Childhood Growth Charts. Nutrition Reviews 2001; 59(2):31-36.

Kuczmarski RJ, Ogden CL, Grummer-Strawn LM, Flegal KM, Guo SS, Wei Z, et al. CDC growth charts:
United States. Adv Data Jun 2000; 8(314):1-27 [Website]. Disponível em http://www.ncbi.nlm.nih.gov (Pesquisa
realizada em 28 de fevereiro de 2004).
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6 SISTEMA ORIGINAL
Este trabalho foi realizado tendo como base um trabalho de conclusão do curso de
Ciências da Computação da Universidade Federal de Santa Catarina. Neste trabalho o aluno
Augusto Cesar Catoldi desenvolveu um sistema que permite a um médico armazenar os dados
tirados nas consultas e gerar automaticamente um gráfico de crescimento.

6.1 DESCRIÇÃO DO SISTEMA ORIGINAL

A primeira versão do SGGC foi apresentada com sendo um trabalho em potencial para
ser dada continuidade. A grande importância do gráfico fazia do sistema uma excelente
ferramenta, com grande utilidade no mundo real, mas que estava escondida em um trabalho
acadêmico.
O sistema já continha o suficiente para gerar os gráficos, utilizando os dados que eram
armazenados nas consultas. As funcionalidades básicas do sistema eram:
•

Cadastro de Médicos: um Administrador do sistema, previamente inserido,
incluía em um formulário os dados necessários para cadastrar um Médico;
nome, login e senha.

•

Cadastro de Administradores: um Administrador do sistema, previamente
inserido, incluía em um formulário os dados necessários para cadastrar outro
Administrador; nome, login e senha.

•

Cadastro de Pacientes: um Médico ou um Administrador incluía no sistema
informações necessárias para cadastrar um Paciente: nome, data de nascimento
e sexo.

•

Cadastrar Consulta: para realizar as consultas que dão origem aos gráficos,
Médicos incluíam em um formulário os dados de peso, estatura e perímetro
cefálico do seu Paciente. Junto com a idade que é calculada automaticamente
na consulta, estas informações eram a base para se gerar o gráfico de
crescimento.
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•

Visualizar Gráfico: Depois de armazenadas as consultas, já era possível gerar o
gráfico e exibir na tela o resultado. Foram utilizadas informações do NCHS
(National Center for Health Statistics), para gráficos de 0 a 36 meses e de 2 a
20 anos de ambos os sexos.

6.2 TELAS DE APRESENTAÇÃO DO SISTEMA ORIGINAL

Na tela de consultas, são mostrados os dados das consultas de um determinado
paciente. Cada consulta depois de inserida pode ser alterada e também excluída. Estas
consultas ficam armazenadas para serem utilizadas na geração do gráfico do paciente.

Figura 01 - Tela das consultas de um Paciente na primeira versão do SGGC.

Para inserir uma nova consulta ou alterar uma consulta existente é apresentada esta
tela, aonde são inseridos estatura, peso e perímetro cefálico, além de poder cadastrar para cada
uma um comentário.
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Figura 02 - Tela para inserir uma nova consulta na primeira versão do SGGC.
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Depois de cadastrada a consulta é gerado o gráfico de crescimento, levando em conta
também a idade e sexo do Paciente. No exemplo abaixo, um gráfico de uma criança do sexo
masculino com 3 anos e 3 meses.

Figura 03 - Um exemplo de gráfico de crescimento
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6.3 TECNOLOGIAS APLICADAS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA ORIGINAL

Uma das características que chamou a atenção para o sistema foram as tecnologias
utilizadas. O SGGC foi desenvolvido com excelentes ferramentas para construção de
sistemas, todas de código fonte aberto, facilitando ainda mais a sua expansão e
manutenção por possuírem grande quantidade de documentação, tutoriais e apostilas
disponíveis principalmente na Internet para serem estudados.
•

Java Server Pages:
A linguagem escolhida para o desenvolvimento do sistema foi o Java, por
possuir várias características importantes, como, ser orientada a objetos,
possuir suporte nativo para geração de gráficos através da biblioteca Java2D,
ser multi-plataforma, além de ser utilizada largamente para desenvolvimento
no mundo todo.

•

MySQL:
O SGGC original utiliza o banco de dados MySQL para armazenar as
informações do sistema, por ser um SGDB de fácil configuração e utilização
para Web.

•

MVC e Struts:
O framework de desenvolvimento Struts divide a aplicação em camadas.
Essa filosofia de desenvolvimento separa claramente o sistema em: módulo da
aplicação, que faz o controle da lógica e da representação dos dados; módulo
de apresentação, que exibe os dados e faz a entrada de informações dos
usuários; e o módulo de controle, que faz a ligação entre a lógica (model) e a
apresentação dos dados (view).

•

Hibernate
Uma maneira de armazenar os dados dos objetos Java em banco de dados
relacionais é utilizar o Hibernate. Esse framework facilita o desenvolvimento,
pois permite que o programador se concentre mais na lógica da aplicação,
deixando as funções de acesso ao banco de dados por conta do Hibernate.
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•

XDOCLET
Para utilizar o hibernate, é necessário mapear os beans que representam as
tabelas do banco de dados em um arquivo XML, para saber quais campos
representam os dados do banco. O XDOCLET utiliza tags JavaDOC nos fontes
das classes para poder mapear o relacionamento e gerar automaticamente estes
arquivos. A configuração manual destas estruturas iria consumir um enorme
tempo de desenvolvimento. Assim, além de facilitar a vida do projetista, o
XDOCLET também proporciona maior facilidade na expansão do sistema.
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7 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

O SGGC original teve seu desenvolvimento focado principalmente na geração do
gráfico. Por este motivo, as funcionalidades deste sistema se resumem em basicamente fazer a
geração do gráfico.
Para que o sistema tenha um uso real são necessários estudos que definam quais
alterações podem ser feitas para tornar viável a utilização do sistema. Possibilitar que um
usuário que necessite destas funcionalidades utilize o sistema, é a melhor forma para
descobrir os pontos a serem aperfeiçoados e os novos requisitos que precisam ser incluídos.
O sistema pode ser capaz de gerenciar as consultas de forma mais prática, atendendo
diversas clínicas, e disponibilizar muitas outras informações que não o próprio gráfico, que
auxiliariam a gerenciar de forma mais ampla o histórico médico de um paciente. Este
gerenciamento consiste em manter um registro único das informações da consulta de um
paciente, mesmo que ele tenha realizado o seu cadastro e feito outras consultas em outra
clínica que utilize o sistema.
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8 ANÁLISE DO SISTEMA
O processo de análise envolveu um usuário real do sistema. O usuário em questão foi a
Dra. Maria Marlene Pires, médica do Hospital Universitário da UFSC que trabalha no setor de
pediatria.
Foram realizadas ao longo do desenvolvimento seis reuniões com média de duração de
40 minutos, aonde eram discutidas as funcionalidades e informações que o sistema precisava
conter para estar apto a ser utilizado como uma ferramenta de auxílio na elucidação de
diagnósticos.
Na primeira reunião foi disponibilizada em seu computador pessoal a versão original
do SGGC. Para isso foram instalados o servidor de banco de dados MySql, o servidor
TomCat e os arquivos das páginas JSP e das classes Java do sistema, além de configurados
alguns parâmetros contidos em arquivos XML necessários para execução do sistema. Foi
inserido um novo médico e realizada uma explicação para o usuário de como eram
distribuídas e utilizadas as funcionalidades do sistema para cadastro de Pacientes, alterações
dos dados pessoais, e como proceder para cadastrar uma consulta e gerar o gráfico.
A análise do sistema só pôde ser realizada graças à utilização da primeira versão do
SGGC nas consultas de rotina da médica. A cada nova reunião eram passadas as críticas do
usuário referentes às suas observações feitas durante o uso do SGGC, e então analisadas e
discutidas as melhores formas de disponibilizar novas funções para satisfazer suas
necessidades.
Foram apontados pontos do sistema que poderiam ser alterados para facilitar o uso
pelo médico, como disponibilizar novas informações do Paciente nas consultas para ajudar no
diagnóstico, criar uma entidade clínica, que permite que os dados dos Pacientes possam ser
visualizados em locais diferentes de onde foram realizadas, e formas de entrada de dados mais
práticas.
Este uso do sistema como piloto do projeto de alteração do sistema fez com que as
necessidades fossem surgindo naturalmente, contribuindo cada vez mais para a realização do
trabalho.
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8.1 ANÁLISE DE REQUISITOS
Para melhorar a capacidade e a usabilidade do sistema, disponibilizando mais
informações sobre os usuários do sistema e novas funções para eles, foram levantados os
seguintes requisitos:
•

R1: No cadastro de Pacientes inserir as informações de: local de nascimento,
cidade, estado, grupo sanguíneo e número de meses de aleitamento materno.
Incluir também nome, altura, perímetro cefálico, peso e fatores de risco
(Câncer, Doença Cardiovascular, Diabetes, Dislipidemia, Hipertensão Arterial
Sistêmica e Obesidade) do pai e da mãe. Estes dados precisam ser incluídos
pela importância que têm para colaborar na realização de um diagnostico mais
preciso.

•

R2: No cadastro do Administrador, inserir as seguintes informações: CPF,
endereço, cidade, estado, telefone, celular, e-mail, data de nascimento e data de
início de trabalho.

•

R3: No cadastro de Médico inserir as informações de número de inscrição no
CRM, endereço, cidade, estado, data de nascimento, e-mail, telefone e celular.

•

R4: Criar um cadastro que facilite a entrada de dados de estatura, peso e
perímetro cefálico de consultas anteriores de forma rápida e prática. Em uma
consulta, o importante para o Médico é visualizar o gráfico com as informações
das consultas anteriores, assim ele analisa não só o momento atual e sim a
evolução toda do paciente, permitindo que ele utilize seus conhecimentos para
poder dar um diagnóstico correto de sua saúde. Isto também facilita o trabalho
dos administradores, que podem cadastrar os pacientes que tiveram
acompanhamento em outras clínicas que não utilizam o sistema, e que possuem
estas informações arquivadas em papel. Na grande maioria das clínicas e
hospitais, as informações referentes às consultas dos pacientes ficam
armazenadas em arquivos, e seriam utilizadas de forma mais útil e eficiente se
estivessem em um meio eletrônico para se fazerem análises e medições.

•

R5: Inserir no sistema uma nova entidade denominada clínica, tornando
possível sua utilização em diferentes clínicas, consultórios ou hospitais. Com
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isso temos a possibilidade de realizar as consultas em diversos locais e todos
terem acesso às mesmas informações.
•

R6: Relacionar os médicos com as clínicas que eles atendem, cada relação
deve conter a informação da data de inicio de trabalho na clínica. Isto fornece
informações úteis para o cadastro das consultas.

•

R7: Criação de um novo ator, o funcionário da clínica, para tornar o sistema
utilizável em redes de hospitais, permitindo assim que cada funcionário de
clínica fique responsável pela administração de uma unidade de saúde, sem
necessitar da intervenção direta do Administrador do sistema para cadastrar
Médicos e Pacientes.

•

R8: Criar forma de armazenamento dos dados alternativa ao MySQL, que
necessita instanciação no servidor onde está instalado e precisa ser previamente
configurado para funcionar, facilitando a utilização do sistema em vários
ambientes.

8.2 DESCRIÇÃO DOS CASOS DE USO
Depois de descobertas as necessidades do sistema, foram reescritos os casos de uso
para se ter bem documentado quais funções o sistema contemplaria. Cada usuário do
sistema tem definida as ações que pode realizar. O gráfico abaixo mostra os casos de uso e
os usuários que os realizam.
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Cadastrar Clínica

Cadastrar Médicos
Administrador

Cadastrar Funcionário de
Clínica

Cadastrar Pacientes
Funcionário de
Clínica

Médico

Incluir Médico em uma
Clínica

Inserir Consulta

Inserir Histórico de
Consultas

Figura 04 - Diagrama de Casos de Uso

31

8.3. DESCRIÇÃO DOS CASOS DE USO
Caso de uso: Cadastrar Clínicas
Atores:

Administrador Geral

Finalidade:

Adicionar uma Clínica no sistema

Visão Geral: O Administrador digita os dados da Clínica no formulário. O formulário
é enviado ao servidor que valida e insere as informações na base de
dados
Tipo:

Essencial

Requisito:

R2

•

Seqüência Típica de Eventos:
1. Administrador Geral solicita para o sistema a inclusão de uma Clínica
2. O sistema apresenta um formulário com os dados para inclusão da
Clínica
3. Administrador Geral realiza o preenchimento do formulário e solicita
para o sistema a inclusão da Clínica
4. Sistema realiza a validação dos dados e insere a nova Clínica

•

Seqüências alternativas:
1. Sistema verifica inconsistências no dados e retorna o formulário já
preenchido indicando os campos que estão com inconsistências.
2. Administrador

Geral

informa

os

campos

que

apresentaram

inconsistências e solicita para o sistema a inclusão da Clínica.
Caso de uso: Cadastrar Médicos
Atores:

Administrador Geral e Funcionário de Clínica

Finalidade:

Adicionar um Médico no sistema

Visão Geral: O Administrador digita os dados do Médico no formulário. O
formulário é enviado ao servidor que valida e insere as informações na
base de dados
Tipo:

Principal e Essencial

Requisito:

R3
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•

Seqüência Típica de Eventos:
1. Administrador solicita para o sistema a inclusão de um Médico
2. O sistema apresenta um formulário com os dados para inclusão do
Médico
3. Administrador realiza o preenchimento do formulário e solicita para o
sistema a inclusão do Médico
4. Sistema realiza a validação dos dados e insere o novo Médico

•

Seqüências alternativas:
1. Sistema verifica inconsistências no dados e retorna o formulário já
preenchido indicando os campos que estão com inconsistências
2. Administrador

Geral

informa

os

campos

que

apresentaram

inconsistências e solicita para o sistema a inclusão do Médico

Caso de uso: Cadastrar Funcionário de Clínica
Atores :

Administrador Geral

Finalidade:

Adicionar um Funcionário de Clínica

Visão Geral: O Administrador Geral digita os dados do Funcionário de Clínica no
formulário. O formulário é enviado ao servidor que valida e insere as
informações na base de dados.
Tipo:

Principal e essencial

Requisito:

R7

•

Seqüência Típica de Eventos:
1. Administrador Geral solicita para o sistema a inclusão de um
Funcionário de Clínica.
2. O sistema apresenta um formulário com os dados para inclusão do
Funcionário de Clínica.
3. Administrador Geral realiza o preenchimento do formulário e solicita
para o sistema a inclusão do Funcionário de Clínica.
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4. Sistema realiza a validação dos dados e insere o novo Funcionário de
Clínica.

•

Seqüências alternativas:
1. Sistema verifica inconsistências no dados e retorna o formulário já
preenchido indicando os campos que estão com inconsistências.
2. Administrador

Geral

informa

os

campos

que

apresentaram

inconsistências e solicita para o sistema a inclusão do Funcionário de
Clínica.

Caso de uso: Cadastrar Pacientes
Atores:

Administrador Geral e Funcionário de Clínica

Finalidade:

Adicionar um Paciente no sistema

Visão Geral: O Administrador digita os dados do Paciente no formulário. O
formulário é enviado ao servidor que valida e insere as informações na
base de dados
Tipo:

Principal e essencial

Requisito:

R1

•

Seqüência Típica de Eventos:
1. Administrador solicita para o sistema a inclusão de um Paciente
2. O sistema apresenta um formulário com os dados para inclusão do
Paciente
3. Administrador realiza o preenchimento do formulário e solicita para o
sistema a inclusão do Paciente
4. Sistema realiza a validação dos dados e insere o novo Paciente

•

Seqüências alternativas:
1. Sistema verifica inconsistências no dados e retorna o formulário já
preenchido indicando os campos que estão com inconsistências
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2. Administrador

Geral

informa

os

campos

que

apresentaram

inconsistências e solicita para o sistema a inclusão do Paciente

Caso de uso: Inserir Consulta
Atores:

Médico, Funcionário de Clínica e Administrador Geral.

Finalidade:

Adicionar as informações da consulta

Visão Geral: O Médico digita os dados da consulta no formulário. O formulário é
enviado ao servidor que valida e insere as informações na base de dados
Tipo:

Principal

Requisito:

R5

•

Seqüência Típica de Eventos:
1. Médico solicita para o sistema a realização da consulta de um Paciente
2. O sistema apresenta os dados cadastrais e os dados das consultas junto
com o formulário para inclusão do consulta
3. Médico realiza o preenchimento do formulário e solicita para o sistema
a inclusão da consulta
4. Sistema realiza a validação dos dados e insere a consulta

•

Seqüências alternativas:
1. Sistema verifica inconsistências no dados e retorna o formulário já
preenchido indicando os campos que estão com inconsistências
2. Médico geral informa os campos que apresentaram inconsistências e
solicita para o sistema a inclusão da consulta.

Caso de uso: Inserir histórico de consultas
Atores :

Médico e Funcionários de Clínica

Finalidade:

Adicionar as informações do Paciente de consultas anteriores que não
foram feitas utilizando o sistema

Visão Geral: O Médico ou o Funcionário de Clínica insere as informações das
consultas no formulário e o sistema armazena na base de dados.
Tipo:

Opcional

Requisito:

R4
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•

Seqüência típica de eventos
1. Um Médico ou um Funcionário de Clínica solicita ao sistema incluir
um histórico de consultas para um Paciente
2. O sistema apresenta os dados do Paciente e o formulário para incluir os
dados de peso, estatura, perímetro cefálico e a idade do Paciente na
época da coleta destes dados.
3. O Médico preenche as informações e solicita ao sistema inclui-las.
4. Sistema realiza a validação dos dados e insere a consulta

•

Seqüências alternativas:
1. Sistema verifica inconsistências no dados e retorna o formulário já
preenchido indicando os campos que estão com inconsistências
2. Médico geral informa os campos que apresentaram inconsistências e
solicita para o sistema a inclusão da consulta

Caso de uso: Incluir Médico em uma clínica
Atores :

Administrador Geral e Funcionários de Clínica

Finalidade:

Informar a clínica na qual um Médico atende

Visão Geral: O Administrador seleciona um Médico e escolhe uma ou mais clínicas
para ele.
Tipo:

Principal e essencial

Requisito:

R6

•

Seqüência típica de eventos
1. Um Administrador entra no sistema e lista as clínicas que estão
cadastradas.
2. O sistema lista as clínicas e oferece a opção de incluir Médicos na
clínica

36

3. O Administrador visualiza os Médicos que ainda não fazem parte da
clínica e adiciona o Médico que deseja.
4. Sistema atribui ao Médico escolhido uma clínica de atendimento.
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8.4 MODELO CONCEITUAL

O domínio do problema pode ser mais bem compreendido através do modelo
conceitual do sistema. O modelo demonstra como os componentes do sistema interagem uns
com os outros.

Médico
Gráfico

Nome
CRM

1

Clinica

Atende em
n

n

Nome

1

1

Trabalha em

Realiza

Gera

n
1
Consulta

n

Data
Estatura
Peso
Perímetro Cefálico

Funcionário de Clínica
Nome

n
Possuí
1
Paciente
Nome
Data Nascimento

Figura 05 - Modelo Conceitual

Um médico tem uma ligação de trabalho com uma clínica, na qual trabalham
funcionários. Um médico realiza a consulta de um paciente, para depois visualizar as
informações que estão contidas nesta consulta.
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9 PROJETO

Para começarmos a realizar as alterações no sistema já existente, detectadas na fase de
análise, foram necessárias novas configurações nos arquivos fonte do sistema.
Foi utilizado para se desenvolver o projeto a ferramenta NetBeans, que tem um ótimo
suporte para construção de aplicativos para web, como possibilidade de debug, compilação e
geração de código do projeto.
O fato de o sistema ser construído utilizando a linguagem Java, possibilitou a
utilização de ferramentas disponíveis gratuitamente que auxiliam na geração automática dos
seus códigos. A ferramenta Apache ANT foi utilizada para realizar o parsing de classes Java
para arquivos XML da camada de persistência e para geração do esquema do banco de dados.
Para controlar o desenvolvimento e as versões do sistema, foi utilizado CVSNT,
servidor CVS para Windows que armazena em um repositório as versões do sistema e facilita
o desenvolvimento de um sistema em máquinas diferentes.
9.1 ALTERAÇÃO DA INTERFACE DO SISTEMA

As telas do sistema foram modificadas para deixar um pouco mais simples os acessos
às funcionalidades disponíveis para cada usuário e também tornar mais claro o caminho para
se chegar a essas ferramentas. Um modelo de cores e fontes contendo novos cabeçalhos e
rodapé da página foi construído para servir de base para todas as páginas JSP do sistema,
mantendo um padrão em toda sua estrutura e tornando mais agradável a sua visualização.
As telas principais dos usuários apresentam as informações que já estão armazenadas
no sistema logo após o seu login. Essas informações auxiliam o profissional a ter uma visão
geral da utilização do SGGC.
Como exemplo a figura abaixo mostra o novo layout do sistema.
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Figura 06 - Tela principal do Administrador.

9.2 IMPLANTAÇÃO DOS REQUISITOS

Depois de definido todo o escopo do projeto foi dado início à fase de codificação dos
requisitos, levantados na fase de análise. Os pacotes com as classes Java do sistema ficaram
estruturados da seguinte forma:
•

sggc.beans:. As classes deste pacote representam a estrutura de dados das
entidades do sistema.

•

sggc.beans.gráfico: Neste pacote ficam armazenadas as classes responsáveis
pelos dados necessários para gerar o gráfico.

•

sggc.business: Os objetos deste pacote gerenciam a inserção, edição, exclusão
e seleção dos objetos beans na base de dados.

•

sggc.grafico: Responsável pela geração do gráfico de crescimento, utilizando
os objetos do pacote beans.grafico.

•

sggc.resources: Na única classe deste pacote, ficam armazenadas as mensagens
para serem exibidas na camada de apresentação.

•

sggc.web: Contem os listeners da aplicação necessários para se implementar o
sistema utilizando o framework Struts.
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•

sggc.web.admin: Representa e implementa as interações do ator Administrador
com o sistema.

•

sggc.web.medico: Representa e implementa as interações do ator Médico com
o sistema.

•

sggc.web.adminClinica: Representa e implementa as interações do ator Médico
com o sistema.

•

sggc.util: Implementa um objeto para manipular dados do tipo date no sistema.

•

sggc.hibernate: Nesses objetos ficam as configurações e métodos utilizados
pelo Hibernate para fazer a conexão com o banco de dados.

O modelo final dos pacotes com suas classes é apresentado pelo diagrama de classes a
seguir.

Figura 07 - Diagrama de Classes do Sistema
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9.2.1 Requisito R1
No cadastro dos Pacientes foram inseridas novas informações do Requisito R1. Assim,
foram adicionados à classe Paciente (sggc.beans.Paciente) os novos atributos inseridos no
cadastro: local de nascimento, cidade, estado, grupo sanguíneo, número de meses de
aleitamento materno e os fatores de risco do pai e da mãe (Câncer, Doença Cardiovascular,
Diabetes, Dislipidemia, Hipertensão Arterial Sistêmica e Obesidade). Também foram
implementadas as ações nas classes do domínio da aplicação(sggc.web.medico.PacienteForm,
sggc.web.medico.PacienteAction e sggc.web.medico. PacienteListaAction) que fazem o
controle do formulário de cadastro e da listagem dos Paciente.
Abaixo a tela de cadastro do Paciente com as novas informações.

Figura 08 - Tela de cadastro do Paciente
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9.2.2 Requisito R2

Na classe do Administrador (sggc.beans.Administrador) foram incluídos os novos
atributos de CPF, endereço, cidade, estado, telefone, celular, e-mail, data de nascimento e data
de início de trabalho. Nas classes que fazem o controle do formulário do Administrador
(sggc.web.AdministradorAction,

sggc.web.

AdministradorForm

e

sggc.web.

AdministradorListaActioin) foram incluídos os métodos necessários para controlar a inclusão,
seleção, alteração e validação na entrada dos novos dados. Abaixo a nova tela de cadastro do
Administrador.

Figura 09 - Tela de cadastro do Administrador

9.2.3 Requisito R3

Na classe do Médico (sggc.beans.Medico) foram incluídos os novos atributos de
Número de Inscrição no CRM, endereço, cidade, estado data de nascimento, e-mail, telefone e
celular. Nas classes que fazem o controle do formulário do Médico (sggc.web.MedicoAction,
sggc.web.MedicoForm e sggc.web.MedicoListaActioin) foram incluídos os métodos
necessários para controlar a inclusão e validação na entrada dos novos dados.
Abaixo a nova tela de cadastro do Médico.
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Figura 10 - Cadastro de Médicos

9.2.4 Requisito R4
Como ficou clara a necessidade de se possuir uma forma de inclusão de dados
adquiridos em consultas anteriores que não foram armazenados no sistema, foi incluída uma
nova função na tela de consultas que permite cadastrar um histórico de consultas para cada
Paciente. É possível incluir no máximo dez consultas de cada vez. Para cada uma há os
campos aonde são inseridas as informações de peso, estatura e perímetro cefálico utilizadas na
construção do gráfico de crescimento completo do Paciente.
Para disponibilizar esta função foi construído um novo formulário na camada de
apresentação (historicoConsulta.jsp) com os campos e adicionadas ao pacote sggc.web.medico
as classes de controle do formulário (sggc.web.medico. HistoricoConsultaAction e
sggc.web.medico. HistoricoConsultaForm).
Abaixo a tela de inclusão de Histórico de Consultas.
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Figura 11 - Tela de inclusão de histórico de consultas

9.2.5 Requisito R5

Para permitir que fossem armazenados os dados das clínicas foi necessário criar uma
nova classe sggc.beans.Clinica. Esta classe contém os atributos e métodos necessários para
representar a entidade clínica. Para inclusão desta nova entidade foi necessário fazer
alterações em outras entidades já existentes no sistema. A consulta que inicialmente possuía
em seus atributos um Médico e um Paciente agora possui também uma clínica.
Foi preciso também criar um objeto responsável pela inserção e seleção das clínicas na
base de dados. A classe que define este objeto (ClinicaFacade) foi criada no pacote
sggc.business onde ficam os objetos que realizam a comunicação com a base de dados.
O último passo para inclusão da entidade clínica no sistema foi disponibilizar uma
interface para os usuários poderem gerenciar as clínicas. Como o único ator que pode executar
esta funcionalidade é o Administrador geral, foram inseridas três novas classes no pacote
web.admin.

(AdministradorClinicaAction,

AdministradorClinicaForm

e

AdministradorClinicaListaAction). Estas classes possuem as tarefas de capturar e
disponibilizar as informações dos campos no formulário de cadastro de uma clínica, listar as
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clínicas para visualização dos usuários e gerenciar a atividade de inclusão, e alterar e excluir
uma clínica.
Este requisito gerou uma alteração na entidade consulta, pois agora é preciso informar
a clínica onde está sendo realizada. Por isso foi alterado a classe sggc.beans.Consulta, nela foi
adicionado um atributo que contém um objeto definido pela classe sggc.beans.Clinica. Nos
pacotes sggc.web.adminClinica e sggc.web.medico responsáveis pela interação com o
usuários, foram adicionados os métodos necessários para a inclusão e alteração desta nova
informação.
Abaixo a tela de cadastro de Clínica.

Figura 12 - Tela de Cadastro de Clínica

9.2.6 Requisito R6
Para incluir a entidade que relaciona uma Clínica com um Médico foi criado no pacote
sggc.beans uma classe que define um objeto que contém dois outros objetos, um da classe
Médico e outro da classe clínica e uma data de início de atendimento do Médico na clínica.
Para inserir, excluir ou selecionar de uma base de dados um objeto da classe criada
anteriormente foi inserida mais uma classe no pacote sggc.business.
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Diferente da funcionalidade de gerenciar as Clínicas, o gerenciamento de Médicos nas
Clínicas pode ser realizado por mais de um ator, o Administrador Geral e o Funcionário de
Clínica. Como o atore Administrador e o ator Funcionário de Clínica possuem acessos
diferentes, criamos as classes de interação com os usuários (MedicoClinicaAction e
MedicoClinicaListaAction) em dois pacotes; sggc.web.medico e sggc.web.admin. Em cada
pacote foram inseridas novas classes responsáveis pela visualização, inserção e exclusão de
Médicos nas Clínicas. A única diferença entre as classes é que as do pacote sggc.web.admin
recebem uma clinica na qual será realizada a operação, já na outra camada essa informação
fica armazenada na sessão, e ela é colocada lá no momento da autenticação do Funcionário de
Clínica no sistema. Abaixo a tela de cadastro de Funcionário de Clínica
Abaixo a tela de cadastro de Médicos em Clínicas.

Figura 13 - Tela de Cadastro de Médicos em Clínica
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9.2.7 Requisito R7

Para incluir a entidade Funcionário de Clínica foi preciso criar a classe
sggc.beans.AdminClinica. O nome da classe foge do padrão dos outros objetos que mantêm o
mesmo nome do ator correspondente, pois foi percebido que o nome utilizado anteriormente
(Administrador de Clínica) poderia causar confusão entre os usuários do sistema. Esta classe
define um objeto que possui todos os atributos e métodos de um Funcionário de Clínica. A
classe responsável pelo gerenciamento com a base de dados do objeto Funcionário de Clínica
(AdministradorClinicaFacade) foi criada no pacote sggc.business.
O cadastro de Funcionários de Clínica só pode ser realizado pelo ator Administrador
geral, então no pacote sggc.web.admin foram criadas as classes para cuidarem desta função.
Uma destas classes (AdministradorClinicaForm) recebe e transmite os dados de um
Funcionário

de

Clínica

para

um

formulário

de

cadastramento,

outra

(AdministradorClinicaAction) gerencia o trabalho de inclusão, exclusão, alteração e seleção
de Funcionários de Clínica e a última (AdministradorClinicaListaAction) faz a listagem dos
Funcionários de Clínica.
Abaixo a tela de cadastro de Funcionário de Clínica

Figura 13 - Tela de Cadastro de Funcionário de Clínica
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9.2.8 Requisito R8

O HSQLDB foi escolhido como uma nova forma de persistência por ser extremamente
prático e eficientes de se utilizar. Depois de estudas as suas características, ficou evidente que
sua utilização facilitaria no desenvolvimento do projeto por possuir ferramentas que abstraem
do desenvolvedor tarefas de construção e configuração da base de dados, deixando mais
tempo para se preocupar com a lógica do sistema.
O Hibernate, modelo de persistência de dados do sistema, utiliza arquivos XML para
mapear os atributos dos objetos do sistema com os campos nas tabela do banco de dados.
Estes arquivos possuem uma configuração especial e difícil de se dar suporte manualmente.
Com a configuração dos paths do projeto em um outro arquivo XML e o uso de arquivos de
comandos em lote, foi possível utilizar amplamente o XDoclet na fase de codificação para
gerar automaticamente este mapeamento de campos.
O MySQL era o banco de dados padrão na versão original do SGGC. Porém, como o
modelo STRUTS permite separar as camadas do sistema, e também com o auxilio dos
diferentes dialetos de banco de dados suportados pelo Hibernate, foi possível utilizar
facilmente um outro bando de dados, mais portável e de extrema eficiência.
Extremamente simples de se usar, o HSQLDB se mostrou uma excelente solução para
o armazenamento de dados do SGGC. Sendo 100% construído em JAVA, o banco além de
possuir um pequeno tamanho (cerca de 600 K), possuí todas as características necessárias
para dar persistência aos dados de aplicações do porte do SGGC.
O HSQLDB suporta tabelas temporárias e três tipos de tabelas persistentes. As tabelas
temporárias não são armazenadas em disco e existem somente enquanto a conexão com o
banco de dados estiver ativa. Tabelas temporárias são visíveis através da conexão que as
criou, conexões concorrentes não terão acesso às mesmas.
Os modelos de tabelas persistentes são: tabelas em memória, tabelas cached e tabelas
no formato de arquivo texto. Tabelas em memória é o padrão de criação quando invocamos o
comando CREATE TABLE. Os dados desse tipo de tabela são mantidos em memória, mas
qualquer alteração em sua estrutura ou conjunto de dados, serão reportadas para o arquivo em
disco com a extensão .script. O arquivo de script é carregado quando o banco de dados é
inicializado. A diferença entre tabelas em memória para as tabelas temporárias é que as
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primeiras são persistidas, enquanto que as demais são destruídas quando uma conexão é
perdida.
Este é o tipo de tabela que a nova versão do SGGC utiliza. Todos os dados informados
nos cadastros de médicos, pacientes, consultas e as informações que são necessárias para
gerar o gráfico, ficam armazenadas em um arquivo texto no local especificado na string
conexão, e são carregados na memória quando uma conexão com o banco é criada.
Já as tabelas do tipo cached são criadas através do comando CREATE CACHED
TABLE. “Esse modelo de tabela é diferenciado, pois parte de seus índices ou dados são
mantidos em memória, para obtenção de uma melhor performance. Trata-se de uma estrutura
de dados mais indicada quando uma tabela armazena um grande volume de dados”.
Para criar as tabelas e os relacionamentos para o HSQLDB a partir do sistema já
existente, foi utilizada a ferramenta SchemaExport que acompanha o Hibernate. Esta prática
ferramenta de geração de código permite que os beans da aplicação sejam lidos, juntamente
com o XML gerado pelo XDOCLET, para gerar o esquema de criação do banco, pronto para
ser executado no dialeto escolhido no hibernate, no nosso caso o HSQLDB.
Caso seja necessário utilizar o MySQL no SGGC novamente, basta alterar o arquivo
de configuração do Hibernate, informado uma nova string de conexão e um dialeto para
MySQL, assim como para algum outro banco que se deseje utilizar.
O banco de dados ficou modelado conforme o diagrama a seguir.
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Consulta

Medico

Medico_Clinica
idMedicoClinica: int

idMedico: int

idConsulta: int

dtInicioAtendimento: datetime
Medico_idMedico: int
Clinica_idClinica: int

ativo: bit
login: varchar(255)
nome: varchar(255)
senha: varchar(255)

altura: float
comentarios: varchar(255)
dataConsulta: datetime
Medico_idMedico: int
Clinica_idClinica: int
Paciente_idPaciente: int
perimetroCefalico: float
peso: float

Clinica
idClinica: int
nome: varchar(255)
bairro: varchar(255)
cidade: varchar(255)
uf: varchar(255)

Grafico_Dados
idDados: int
sexo: tinyint
idade: float
l: float
m: float
s: float
p3: float
p5: float
p10: float
p25: float
p50: float
p75: float
p90: float
p95: float
p97: float
Grafico_idGrafico: int

Grafico_Grafico
idGrafico: int
descricao: varchar(255)

Administrador_Clinica
idAdministradorClinica: int
nome: varchar(255)
dtInicioTrabalho: datetime
login: varchar(255)
senha: varchar(255)
cidade: varchar(255)
uf: varchar(255)
Clinica_idClinica: int
ativo: bit

Administrador
idAdministrador: int
ativo: bit
email: varchar(255)
nome: varchar(255)
telefone: varchar(255)
login: varchar(255)
senha: varchar(255)
dtNascimento: datetime
cidade: varchar(255)
uf: varchar(255)
celular: int
cpf: int
endereco: varchar(255)
dtInicioTrabalho: datetime

Paciente
idPaciente: int
dataNascimento: datetime
nome: varchar(255)
localNascimento: varchar(255)
sexo: varchar(255)
cidade: varchar(255)
uf: varchar(255)
nomePai: varchar(255)
nomeMae: varchar(255)
grupoSangue: varchar(255)
fatRiscoPaiObeso: bit
fatRiscoPaiDiabete: bit
fatRiscoPaiCancer: bit
fatRiscoPaiHas: bit
fatRiscoPaiCardio: bit
fatRiscoPaiDislipi: bit
mesesLeiteMaterno: int
fatRiscoMaeObeso: bit
fatRiscoMaeDiabete: bit
fatRiscoMaeCancer: bit
fatRiscoMaeHas: bit
fatRiscoMaeCardio: bit
fatRiscoMaeDislipi: bit
alturaMae: float
alturaPai: float
pesoMae: float
pesoPai: float
perimetroPai: float
perimetroMae: float

Figura 14 - Modelo Relacional do Banco de Dados
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10 CONCLUSÃO
Um sistema de informação tem seu desenvolvimento formado por ciclos, estes ciclos
podem ser resumidos em planejamento, análise e desenvolvimento. Depois que se chega a
primeira vez na etapa de implantação de um programa, temos que recomeçar sua avaliação
para que o usuário final fique cada vez mais satisfeito com o que a ferramenta pode lhe
oferecer.
O fato de este trabalho ter envolvido a utilização do sistema original por um usuário
real, possibilitou uma interação com o verdadeiro ambiente de uso do sistema, que foi
indispensável para poderem ser feitas as análises e alterações necessárias. Junto a esta
interação, houve um grande aprendizado de como se proceder para descobrir as informações e
funções que os usuários esperam que o sistema contemple.
O contato com os clientes é uma das atividades de rotina de um profissional que
desenvolve sistemas de informação. Só com este tipo de conhecimento adquirido em
conversas e reuniões, é possível se definir o domínio do problema a se solucionar. Estes
resultados se materializam em novas funcionalidades no sistema que não podem ser
descobertas por pessoas que não possuam um bom conhecimento da área de aplicação do
sistema.
É indispensável também, que as tecnologias aplicadas em um projeto dêem suporte a
reusabilidade, para que os desenvolvedores implantem novas soluções e mantenham as atuais
sem que isso gere problemas ao sistema na alteração de seu código.
O conhecimento gerado pelo estudo das tecnologias utilizadas na construção do SGGC
original permitiu que fosse constatado o grande potencial de reusabilidade destas tecnologias,
pois em nenhum momento as técnicas utilizadas foram obstáculo à manutenção do sistema.
O aprendizado destas tecnologias é muito importante para o amadurecimento
profissional, isto porque estas são algumas das principais tecnologias utilizadas no mercado
atualmente, e há muito material disponível para poderem ser estudadas e bem utilizadas.
Depois de serem feitas as análises dos requisitos que o SGGC completaria, foi
planejado como se proceder com o projeto, uma vez que já se dispunha das necessidades do
usuário e se tinha o domínio necessário sobre o sistema original.
A execução do projeto trouxe do papel para o sistema tudo o que foi percebido que
poderia ser melhorado no sistema original, para tornar viável a instalação do SGGC em
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consultórios e clínicas pediátricas. A nova versão do sistema atendeu os requisitos
documentados durante a utilização e durante a análise, gerando assim uma maior abrangência
para a utilização do sistema.
Todo este processo possibilitou que uma nova ferramenta fosse criada para satisfazer a
grande necessidade que a área médica tem de possuir sistemas que auxiliem nos seus
processos, que lidam diretamente com a nossa saúde e acabam se tornando imprescindíveis
para o nosso desenvolvimento. O SGGC pode agora ser posto novamente em prática, para que
organizações que necessitem tratar estes processos contemplados pelo sistema, tenham a cada
dia um suporte maior da informática no seu meio.
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11 TRABALHOS FUTUROS

O potencial do sistema ficou comprovado, sendo que para sua implantação ainda são
necessários alguns ajustes em validações que não foram contempladas pelas modificações
realizadas. As validações de dados como CPF, CRM, login e senha não possuem tratamentos
de unicidade da informação.
O estudo dentro de uma rede de unidades de saúde pode ser muito proveitoso para o
sistema ser utilizado também para o gerenciamento administrativo das unidades. Através da
inclusão de novas entidades e geração de relatórios este sistema pode servir de base para a
construção de um sistema que englobe todos os processos de uma unidade de saúde.
Realizar a internacionalização do sistema é uma boa idéia visto que está se tornando
comum a exportação de sistemas e a forma como o SGGC está implementado já possui o
recurso para facilitar esta tarefa.
Como se pode observar nos artigos em anexo de estudos do gráfico de crescimento, os
dados das consultas de uma população são uma fonte muito rica de informações quando
analisadas. O cadastro de informações socioeconômicas dos pacientes pode enriquecer ainda
mais as informações geradas pela analise estatística nos dados do sistema.
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ANEXO A – ARTIGO

ANÁLISE E MANUTENÇÃO DO
SISTEMA GERADOR DE GRÁFICOS
DE CRESCIMENTO
Carlos Foltz Neto
Eduardo Pereira dos Santos
foltz,eduardop@inf.ufsc.br

RESUMO
Um
sistema
capaz
de
gerar
automaticamente gráficos de crescimento
infantil é uma ferramenta muito útil para
auxiliar nos diagnósticos de pediatras,
contribuindo para que possam detectar
precocemente futuros problemas que uma
criança possa apresentar e tratá-los
adequadamente. O Sistema Gerador de
Gráfico de Crescimento foi desenvolvido
como trabalho para conclusão do curso de
Ciências da Computação da Universidade
Federal de Santa Catarina pelo acadêmico
Augusto Castoldi. Esse sistema tem as
funções básicas para gerar o gráfico de
crescimento, e possuí algumas restrições
que o impedem de ser usado num ambiente
real. Neste trabalho o sistema foi
implantado para ser utilizado por um
pediatra. A partir desta implantação foram
feitas análises para que se pudesse
modificar o programa, a fim de tornar
viável sua utilização em clínicas e
hospitais.
Palavras-Chave: Gráficos de crescimento.
Análise de sistemas.

ABSTRACT
A system able to create automatically
growth graphic is a very useful tool to help
in the pediatric diagnostics, contributing

with a young detect of future problems that
a child could show and treat it adequately.
The generator system of growth graphics
was developed as a conclusion’s course
project of Computing Science Course from
Federal University of Santa Catarina by the
academic Augusto Cesar Castoldi. This
system has the basics functions to create
the growth graphics and there are some
restrictions that impedes it to be used in a
real ambient. In this project the system was
implanted to be used by a pediatric, and
from this implantation was made analysis
that could be used to make modifications
in the program in purpose to become
viable its use as a information system in
health centers and hospital.
Key words.
Analyse.

Growth

charts.

System

INTRODUÇÃO
A importância da informação torna a
informática uma importante ferramenta de
auxílio nos mais diversos tipos de trabalho.
A área médica vem se beneficiando desta
ferramenta para auxiliar a precisar seus
diagnósticos e melhorar seu atendimento.
O Sistema Gerador de Gráficos de
Crescimento foi desenvolvido como
trabalho de conclusão de curso para o
curso de Ciências da Computação da
UFSC pelo acadêmico Augusto César
Castoldi. Este sistema permitia que um
gráfico pondero-estatural pudesse ser
dinamicamente criado a partir de algumas
informações coletadas nas consultas dos
pacientes.
A partir deste sistema foi proposto se fazer
uma análise do uso do programa em um
ambiente real de trabalho. Com essa
análise pretende-se descobrir as limitações
do programa, para ser possível implanta-lo
na prática em clínicas e hospitais.
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PROBLEMA A SER RESOLVIDO
O SGGC original teve seu
desenvolvimento focado na geração do
gráfico de crescimento. Isso acabou
fazendo com que fossem deixadas de lado
algumas necessidades úteis ao sistema, que
vão além da geração do gráfico, e tornam o
sistema mais completo.
Para poder se conhecer na prática
estas necessidades, é necessário que o
sistema seja testado por alguém que
conheça bem o processo que envolve a
geração do gráfico, e que entenda da sua
correta utilização.
SOLUÇÃO DA PROPOSTA
Com base nas informações obtidas
através dos testes reais aplicados, o sistema
foi alterado para contemplar os novos
casos de uso descobertos. Estes casos de
uso foram documentados e iam sendo
descobertos ao longo das entrevistas feitas
após
a
utilização
do
sistema.
Posteriormente na fase do projeto foi
colocada em prática a alteração do código
do programa para que os casos de uso
pudessem ser atendidos.
Novas entidades foram criadas
dentro do sistema para expandir sua
capacidade de utilização. Foi incluída uma

entidade denominada Clínica, a qual fazia
relação com médicos e consultas. Um novo
ator chamado “Funcionário de Clínica” foi
incluído entre os perfis do sistema para que
fosse mais fácil utilizar a aplicação em
clínicas ligadas em rede. Ele também
auxilia no trabalho de cadastro dos
pacientes.
A interface do sistema
também foi modificada para tornar mais
fácil o acesso às funções do programa.
CONCLUSÃO
Depois de feitas as alterações, o sistema
está pronto para mais uma vez ser testado
na prática por pediatras. O seu uso deve vir
ajudar seu trabalho, poupando-o de
elaborar o gráfico de crescimento, podendo
apenas aplicar seus conhecimentos na
elaboração do diagnóstico, com base em
informações mais precisas e de fácil acesso
para consulta.
A elaboração deste projeto pode vir a
contribuir bastante para a evolução dos
sistemas de informação no auxílio de
processos de trabalho críticos como os da
medicina. A sua necessidade de
informações rápidas e precisas se encaixa
perfeitamente com o poder da informática
para automatizar processos. A continuação
deste trabalho pode aperfeiçoar ainda mais
o sistema, fazendo assim com que nunca se
pare de evoluir sua utilização.
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ANEXO B – ARTIGOS DESENVOLVIDOS DURANTE A REALIZAÇÃO
DESTE TRABALHO

Crescimento, Diarréia e Aleitamento Materno.
Eduardo Pereira dos Santos

Este artigo refere-se a um estudo realizado entre agosto de 1984 a setembro de 1985,
foram utilizadas para o estudo análise dos dados de antropométrica, morbidade por diarréia e
tipo de aleitamento materno das crianças menores de 6 meses na localidade de Vila do João,
Rio de Janeiro.
O bairro é urbanizado de casas populares com sistema público de abastecimento de
água, esgoto e luz elétrica, com população na época de 8.000 habitantes, sendo a maioria de
baixo nível de escolaridade, com renda familiar média mensal de US$ 60,00.
A unidade de analise utilizada foi criança – mês. Com o objetivo de caracterizar o
crescimento das crianças estudadas, as medidas de peso e comprimento foram convertidas em
velocidade de crescimento em peso e em comprimento entre duas medidas adjacentes e
padronizadas em intervalo de um mês.
O número de crianças analisadas foi de 91 com idades entre 0 a 6 meses, entre o
período da análise ocorreram sete perdas. Nos 3 primeiros meses de vida das crianças
estudadas a velocidade de peso das meninas foi superior aos meninos, esta diferença muda de
lado entre 4 e 6 meses de idade.
Em relação à velocidade de comprimento das crianças estudadas foram encontrados
2,92 cm / mês para meninas e 3,13 cm / mês para meninos nos 3 primeiros meses de vida, de
4 a 6 meses de vida ocorreu uma acentuada desaceleração da velocidade de crescimento,
sendo de 1,60 cm / mês para ambos os sexos.
As crianças estudadas apresentaram déficit de crescimento, o qual se agravou com o
aumento da idade, sendo o crescimento linear o mais afetado. Os possíveis fatores agudos que
poderiam estar interferindo no crescimento das crianças estudadas são uma alimentação
inadequada, a ocorrência de doenças infecciosas (principalmente a diarréia) e a interação
destes dois fatores.
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Verificou – se que o tempo médio estimado de aleitamento exclusivo foi de 55,9 dias,
sendo a mediana estimada em 30 dias, o estudo ainda indica que com 10 dias de vida, 25%
das crianças já se encontravam parcialmente desmamadas. O aleitamento materno exclusivo
por pelo menos 4 a 6 meses, proposto por programas de incentivo ao aleitamento materno,
está longe de ser alcançado na Vila do João.
Esta situação, provavelmente aliada a um acesso limitado à alimentação a partir do
período de desmame, impossibilita o crescimento satisfatório das crianças da Vila do João, o
qual pode ser agravado por episódios de infecção, que, além de aumentarem as necessidades
nutricionais, reduzem a ingestão e a absorção de nutrientes.
Estes resultados sugerem que o fato de a criança estar sendo amamentada é efetivo no
sentido de atenuar o efeito adverso da diarréia na velocidade mensal de peso e também
parecem evidenciar que as crianças apresentam atrasos no crescimento pondo - estatural em
razão da maior incidência e maior prevalência de diarréia.
Conclui-se que a promoção do aleitamento materno, aliada ao controle das doenças
diarréicas, pode proporcionar benefícios imediatos na melhoria do estado nutricional da
população infantil.

BITTENCOURT, S. A.; LEAL, M. C.; JOURDAN-GADELHA, A. M. & OLIVEIRA, M. A.
Crescimento, Diarréia e Aleitamento Materno: O Caso da Vila do João.Caderno de Saúde
Pública, Rio de Janeiro, 9 (suplemento 1): p. 07-13, 1993.
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Fatores Determinantes do Crescimento Infantil
Carlos Foltz Neto

Todos nós nascemos com um potencial genético que afeta o quanto iremos evoluir
estaturalmente ao longo da nossa vida. Esse potencial pode atingir seu máximo, fazendo com
que uma criança cresça tanto quanto seus genes dizem que ela pode crescer, ou, ser afetado
por variáveis externas que poderão influenciar negativamente no crescimento da pessoa ao
longo da vida.
Levando em conta as variáveis externas que irão afetar o crescimento da criança,
podemos afirmar com certeza, depois de vários estudos já realizados, que a evolução no
crescimento das pessoas está diretamente ligada aos fatores sociais do meio em que ela
convive. Fatores como higiene, alimentação, saúde, cuidados gerais, educação, etc. podem
afetar mais o crescimento da pessoa do que sua própria carga genética.
Mesmo sendo muito difícil quantificar o quanto cada um dos fatores (externos ou
internos) afeta no crescimento, para uma parte da comunidade que estuda estes movimentos
evolutivos do ser humano, está claro que a permanência de crianças em ambientes adversos à
sua saúde irá afetar sua evolução no futuro. Por muito tempo acreditou-se que a baixa estatura
de alguns povos era apenas questão racial, hoje já se estuda se isso representa mesmo uma
questão de raça, ou a constante vivência em lugares desfavoráveis ao desenvolvimento
humano.
Hoje em dia o estudo do crescimento infantil é

a principal característica

antropométrica da evolução epidemiológica de crianças no Brasil e no mundo. A Organização
Mundial da Saúde (OMS) reuniu 79 inquéritos nacionais realizados entre 1980 e 1992 nos
países em desenvolvimento da África, Ásia e América Latina, cobrindo 87% da população de
crianças menores de cinco anos, para avaliar a existência da desnutrição e a repercussão sobre
o crescimento infantil, a partir de informações de peso e altura das crianças. Com esse estudo,
a OMS verificou que os déficits de altura são mais comuns nos países em desenvolvimento
como um todo, atingindo 43% dos pré-escolares, especialmente na África e na Ásia.
Em 1989, a Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição (PNSN), revelou que 31% das
crianças brasileiras menores de cinco anos apresentavam alguma forma de desnutrição, e que
o déficit mais freqüente estava na relação altura/idade, indicando predomínio de desnutrição
crônica. Analisando assim a complexa rede envolvida no processo de crescimento de crianças
brasileiras, tem sido levadas em conta variáveis biológicas (sexo, peso e comprimento ao
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nascer) e socioeconômicas (renda, ocupação, educação, habitação, tipo de moradia,
saneamento, etc.), entre outras. Tais estudos servem de base para o planejamento e
monitoração de programas e ações de combate ao déficit nutricional.
A influência da renda familiar sobre o estado de saúde e nutrição da criança pode ser
relativizada muitas vezes por outros determinantes, como educação, tipo de moradia,
saneamento, acesso aos serviços de saúde, bens de consumo, dentre outros. Assim, analisando
o papel da renda através da escolaridade do chefe da família e do número de bens do
domicílio, nos dados das pesquisas nacionais de 1974, 1989 e 1996, confirmou-se a
importante influência desses fatores sobre o crescimento e o estado de nutrição das crianças.
As enfermidades infecciosas também são relacionadas como fatores negativos para o
ganho de peso e de comprimento infantil. Existem evidências de que episódios de diarréia
freqüentes e prolongados podem levar a déficits no crescimento. Nas várias populações dos
países não desenvolvidos, as crianças de seis meses a três anos estão expostas à um período de
risco maior no retardo de crescimento, geralmente combinado às infecções.
Com base nesses e vários outros estudos realizados, pode-se analisar em um ambiente
se as variáveis prejudiciais ao crescimento infantil estão presentes, para serem precocemente
combatidas, proporcionando uma oportunidade de desenvolvimento saudável muito maior à
esta população. O desenvolvimento de uma sociedade depende muito de como ela começa, e a
análise dos dados de crescimento auxilia a sabermos se tais indivíduos têm boas chances de
crescerem com todo seu potencial.
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ANEXO C – SCRIPT DE CRIAÇÃO DA BASE
Este Script é gerado automaticamente a partir das classes Java pela ferramenta SchemaExport,
da Apache Foundation
create table Clinica (
idClinica integer generated by default as identity (start with 1),
nome varchar(255),
bairro varchar(255),
cidade varchar(255),
uf varchar(255)
);
create table Administrador_clinica (
idAdministradorClinica integer generated by default as identity (start with 1),
nome varchar(255),
dtInicioTrabalho date,
login varchar(255),
senha varchar(255),
cidade varchar(255),
uf varchar(255),
Clinica_idClinica integer,
ativo bit
);
create table grafico_Grafico (
idGrafico integer generated by default as identity (start with 1),
descricao varchar(255)
);
create table grafico_Dados (
idDados integer generated by default as identity (start with 1),
sexo tinyint,
idade double,
l double,
m double,
s double,
p3 double,
p5 double,
p10 double,
p25 double,
p50 double,
p75 double,
p90 double,
p95 double,
p97 double,
Grafico_idGrafico integer
);
create table Consulta (
idConsulta integer generated by default as identity (start with 1),
altura double,
comentarios varchar(255),
dataConsulta date,
Medico_idMedico integer,
Clinica_idClinica integer,
Paciente_idPaciente integer,
perimetroCefalico double,
peso double
);
create table Administrador (
idAdministrador integer generated by default as identity (start with 1),
ativo bit,
email varchar(255),
nome varchar(255),
telefone varchar(255),
login varchar(255),
senha varchar(255),
dtNascimento date,
cidade varchar(255),
uf varchar(255),
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celular integer,
cpf integer,
endereco varchar(255),
dtInicioTrabalho date
);
create table Paciente (
idPaciente integer generated by default as identity (start with 1),
dataNascimento date,
nome varchar(255),
localNascimento varchar(255),
sexo varchar(255),
cidade varchar(255),
uf varchar(255),
nomePai varchar(255),
nomeMae varchar(255),
grupoSangue varchar(255),
fatRiscoPaiObeso bit,
fatRiscoPaiDiabete bit,
fatRiscoPaiCancer bit,
fatRiscoPaiHas bit,
fatRiscoPaiCardio bit,
fatRiscoPaiDislipi bit,
mesesLeiteMaterno integer,
fatRiscoMaeObeso bit,
fatRiscoMaeDiabete bit,
fatRiscoMaeCancer bit,
fatRiscoMaeHas bit,
fatRiscoMaeCardio bit,
fatRiscoMaeDislipi bit,
alturaMae double,
alturaPai double,
pesoMae double,
pesoPai double,
perimetroPai double,
perimetroMae double
);
create table medico_clinica (
idMedicoClinica integer generated by default as identity (start with 1),
dtInicioAtendimento date,
Medico_idMedico integer,
Clinica_idClinica integer
);
create table Medico (
idMedico integer generated by default as identity (start with 1),
ativo bit,
login varchar(255),
nome varchar(255),
senha varchar(255));
alter table Administrador_clinica add constraint FK529EA8F78326E78
foreign key (Clinica_idClinica) references Clinica;
alter table grafico_Dados add constraint FKB5BFE111B85EE310
foreign key (Grafico_idGrafico) references grafico_Grafico;
alter table Consulta add constraint FKE202E6158326E78
foreign key (Clinica_idClinica) references Clinica;
alter table Consulta add constraint FKE202E615CAA7445A
foreign key (Medico_idMedico) references Medico;
alter table Consulta add constraint FKE202E615A297631A
foreign key (Paciente_idPaciente) references Paciente;
alter table medico_clinica add constraint FKDA4463838326E78
foreign key (Clinica_idClinica) references Clinica;
alter table medico_clinica add constraint FKDA446383CAA7445A
foreign key (Medico_idMedico) references Medico;
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ANEXO D – CÓDIGO FONTE DA APLICAÇÃO
package sggc.beans.grafico;
import java.io.Serializable;
/**
* Dados por idade, gráfico e sexo.
* @hibernate.class
*
table="grafico_Dados"
*
dynamic-update="true"
* @author eduardo
*/
public class Dados implements Serializable
{
private int idDados;
private Grafico grafico;
private byte sexo;
private double idade;
private double L;
private double M;
private double S;
private double P3;
private double P5;
private double P10;
private double P25;
private double P50;
private double P75;
private double P90;
private double P95;
private double P97;

*/
public double getIdade()
{
return this.idade;
}
public void setL(double L)
{
this.L = L;
}
/**
* @hibernate.property
* @return
*/
public double getL()
{
return this.L;
}
public void setM(double M)
{
this.M = M;
}

public Dados()
{
}

/**
* @hibernate.property
* @return
*/
public double getM()
{
return this.M;
}

public void setIdDados(int idDados)
{
this.idDados = idDados;
}

public void setS(double S)
{
this.S = S;
}

/**
* @hibernate.id
*
generator-class="native"
*
unsaved-value="null"
* @return
*/
public int getIdDados()
{
return this.idDados;
}

/**
* @hibernate.property
* @return
*/
public double getS()
{
return this.S;
}

public void setSexo(byte sexo)
{
this.sexo = sexo;
}
/**
* @hibernate.property
* @return
*/
public byte getSexo()
{
return this.sexo;
}
public void setIdade(double idade)
{
this.idade = idade;
}
/**
* @hibernate.property
* @return

public void setP3(double P3)
{
this.P3 = P3;
}
/**
* @hibernate.property
* @return
*/
public double getP3()
{
return this.P3;
}
public void setP5(double P5)
{
this.P5 = P5;
}
/**
* @hibernate.property
* @return
*/
public double getP5()
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}

{
return this.P5;

/**
* @hibernate.property
* @return
*/
public double getP95()
{
return this.P95;
}

}
public void setP10(double P10)
{
this.P10 = P10;
}
/**
* @hibernate.property
* @return
*/
public double getP10()
{
return this.P10;
}

public void setP97(double P97)
{
this.P97 = P97;
}
/**
* @hibernate.property
* @return
*/
public double getP97()
{
return this.P97;
}

public void setP25(double P25)
{
this.P25 = P25;
}
/**
* @hibernate.property
* @return
*/
public double getP25()
{
return this.P25;
}

/**
* @hibernate.many-to-one
*
column="Grafico_idGrafico"
* @return
*/
public Grafico getGrafico()
{
return grafico;
}

public void setP50(double P50)
{
this.P50 = P50;
}
/**
* @hibernate.property
* @return
*/
public double getP50()
{
return this.P50;
}

/**
* @param grafico
*/
public void setGrafico(Grafico grafico)
{
this.grafico = grafico;
}
}
package sggc.beans.grafico;

public void setP75(double P75)
{
this.P75 = P75;
}
/**
* @hibernate.property
* @return
*/
public double getP75()
{
return this.P75;
}
public void setP90(double P90)
{
this.P90 = P90;
}
/**
* @hibernate.property
* @return
*/
public double getP90()
{
return this.P90;
}
public void setP95(double P95)
{
this.P95 = P95;

import java.io.Serializable;
import java.util.Set;
/**
* @hibernate.class
*
table="grafico_Grafico"
*
dynamic-update="true"
* @author eduardo
*/
public class Grafico implements
Serializable
{
private int idGrafico;
private String descricao;
private Set dados;
public Grafico()
{
}
public void setIdGrafico(int idGrafico)
{
this.idGrafico = idGrafico;
}
/**
* @hibernate.id
*
generator-class="native"
*
unsaved-value="null"
* @return
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*/
public int getIdGrafico()
{
return this.idGrafico;
}
public void setDescricao(String
descricao)
{
this.descricao = descricao;
}
/**
* @hibernate.property
* @return
*/
public String getDescricao()
{
return this.descricao;
}
/**
* @hibernate.set
*
lazy="false"
*
order-by="sexo"
* @hibernate.collection-key
*
column="Grafico_idGrafico"
* @hibernate.collection-one-to-many
*
class="sggc.beans.grafico.Dados"
* @return
*/
public Set getDados()
{
return dados;
}
/**
* @param set
*/
public void setDados(Set set)
{
dados = set;
}
}
package sggc.beans;
import java.io.Serializable;
import java.sql.Date;
/**
* @hibernate.class
*
table="administrador_clinica"
*
dynamic-update="true"
* @author Eduardo Pereira dos Santos
<eduardop@inf.ufsc.br>
*/
public class AdministradorClinica
implements Serializable {
private Integer idAdministradorClinica;
private Integer idClinica;
private String nome;
private String login;
private String senha;
private boolean ativo;
private String cidade;
private String uf;
private Date dtInicioTrabalho;
private Clinica clinica;
private String cpf;
private Date dtNascimento;
private String email;
private String endereco;
private String telefone;
private String celular;

/**
* @param integer
*/
public void
setIdAdministradorClinica(Integer integer)
{
idAdministradorClinica = integer;
}
/**
* @hibernate.id generatorclass="native"
* @return
*/
public Integer
getIdAdministradorClinica() {
return idAdministradorClinica;
}
/**
* @param integer
*/
public void setIdClinica(Integer
integer) {
idClinica = integer;
}
/**
* @param string
*/
public void setNome(String string) {
nome = string;
}
/**
* @hibernate.property
* @return
*/
public String getNome() {
return nome;
}
/**
* @param string
*/
public void setLogin(String string) {
login = string;
}
/**
* @hibernate.property
* @return
*/
public Date getDtInicioTrabalho() {
return dtInicioTrabalho;
}
/**
* @param date
*/
public void setDtInicioTrabalho(Date
date) {
dtInicioTrabalho = date;
}
/**
* @hibernate.property
* @return
*/
public String getLogin() {
return login;
}
/**
* @param string
*/
public void setSenha(String string) {
senha = string;
}
/**
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* @hibernate.property
* @return
*/
public String getSenha() {
return senha;
}
/**
* @param string
*/
public void setCidade(String string) {
cidade = string;
}
/**
* @hibernate.property
* @return
*/
public String getCidade() {
return cidade;
}
/**
* @param string
*/
public void setUf(String string) {
uf = string;
}
/**
* @hibernate.property
* @return
*/
public String getUf() {
return uf;
}
/**
* @param clinica
*/
public void setClinica(Clinica clinica)
{
this.clinica = clinica;
}
/**
* @hibernate.many-to-one
*
column="Clinica_idClinica"
* @return
*/
public Clinica getClinica() {
return this.clinica;
}
/**
* @param b
*/
public void setAtivo(boolean b) {
ativo = b;
}
/**
* @hibernate.property
* @return
*/
public boolean isAtivo() {
return ativo;
}
/**
* @hibernate.property
* @return
*/
public String getCpf() {
return cpf;
}
/**
* @param cpf
*/
public void setCpf(String cpf) {
this.cpf = cpf;
}
/**
* @hibernate.property
* @return
*/

public Date getDtNascimento() {
return dtNascimento;
}
/**
* @param dtNascimento
*/
public void setDtNascimento(Date
dtNascimento) {
this.dtNascimento = dtNascimento;
}
/**
* @hibernate.property
* @return
*/
public String getEmail() {
return email;
}
/**
* @param email
*/
public void setEmail(String email) {
this.email = email;
}
/**
* @hibernate.property
* @return
*/
public String getEndereco() {
return endereco;
}
/**
* @param endereco
*/
public void setEndereco(String
endereco) {
this.endereco = endereco;
}
/**
* @hibernate.property
* @return
*/
public String getTelefone() {
return telefone;
}
/**
* @param telefone
*/
public void setTelefone(String
telefone) {
this.telefone = telefone;
}
/**
* @hibernate.property
* @return
*/
public String getCelular() {
return celular;
}
/**
* @param celular
*/
public void setCelular(String celular)
{
this.celular = celular;
}
}
package sggc.business;
import
import
import
import

java.sql.SQLException;
java.util.Collection;
java.util.List;
java.util.ListIterator;

import net.sf.hibernate.Hibernate;
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import
import
import
import
import
import
import

net.sf.hibernate.HibernateException;
net.sf.hibernate.Session;
net.sf.hibernate.type.Type;
util.hibernate.HibernateUtil;
sggc.beans.AdministradorClinica;
util.Data;
java.sql.Date;

/**
* Lógica para trabalhar com a
tabela/objeto 'administradorClinica'
* @author Eduardo Pereira dos Santos
<eduardop@inf.ufsc.br>
*/
public class AdministradorClinicaFacade
{
/**
* Insere ou atualiza um administrador de
clinica
* @param administradorClinica
administradorClinica a ser salvado
* @throws HibernateException
* @throws SQLException
*/
public void
saveOrUpdate(AdministradorClinica
administradorClinica) throws
HibernateException, SQLException
{
Session hs =
HibernateUtil.openSession();
hs.saveOrUpdate(administradorClinica);
hs.flush();
hs.connection().commit();
hs.disconnect();
}
/**
* Exclui um administradorClinica do
banco de dados
* @param idAdministradorClinica código
do administrador de clinica a ser excluído
* @throws HibernateException
* @throws SQLException
*/
public void
excluaAdministradorClinica(Integer
idAdministradorClinica) throws
HibernateException, SQLException
{
AdministradorClinica
administradorClinica = new
AdministradorClinica();

public void load(AdministradorClinica
administradorClinica) throws
HibernateException, SQLException
{
Session hs =
HibernateUtil.openSession();
hs.load(administradorClinica,
administradorClinica.getIdAdministradorClin
ica());
hs.close();
}
/**
* Cria um objeto Administrador de
Clinica e retorna ele com os dados do banco
de dados<br>
* Usa o método
'this.load(AdministradorClinica)'
*/
public AdministradorClinica load(Integer
idAdministradorClinica) throws
HibernateException, SQLException
{
AdministradorClinica
administradorClinica = new
AdministradorClinica();
administradorClinica.setIdAdministra
dorClinica(idAdministradorClinica);
this.load(administradorClinica);
return administradorClinica;
}
/**
* Retorna todos os administradores de
clinicas ordenado por nome
* @return Coleção com objetos
AdministradorClinica
* @throws HibernateException
*/
public Collection findAll() throws
HibernateException
{
Session hs =
HibernateUtil.openSession();
Collection administradoresClinicas =
hs.find("SELECT administradorClinica
FROM sggc.beans.AdministradorClinica as
administradorClinica ORDER BY
administradorClinica.nome");
hs.disconnect();

administradorClinica.setIdAdministradorClin
ica(idAdministradorClinica);
Session hs =
HibernateUtil.openSession();
hs.delete(administradorClinica);
hs.flush();
hs.connection().commit();
hs.disconnect();
}
/**
* Carrega o Administrador de Clinica do
banco.
* @param administradorClinica esse
objeto deve obrigatoriamente estar com o
'idAdministradorClinica' setado para que a
operação seja realiazada com sucesso
* @throws HibernateException
* @throws SQLException
*/

return administradoresClinicas;
}
/**
* Retorna todas as inclusões de
administradores de clínica da última semana
* @return
* @throws HibernateException
*/
public Collection findUltimasInclusoes()
throws HibernateException
{
Session hs =
HibernateUtil.openSession();
Collection
administradoresClinicas = hs.find("SELECT
administradorClinica " +
"FROM sggc.beans.AdministradorClinica as
administradorClinica " +
"WHERE
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administradorClinica.dtInicioTrabalho > ? "
+
"ORDER BY
administradorClinica.nome",Date.valueOf(Dat
a.addDay(Data.getDataAtual(),7)),Hibernate.DATE);
hs.disconnect();
return
administradoresClinicas;
}
/**
* Autentique um administrador de clinica
no banco de dados.
* @param login
* @param senha
* @return 'null' caso login/senha
inválidos ou administrador de clinica
inativo.
* @throws HibernateException
*/
public AdministradorClinica
autentique(String login, String senha)
throws HibernateException
{
Session hs =
HibernateUtil.openSession();
AdministradorClinica
administradorClinica = null;
Object[] params = new Object[] { login,
senha };
Type[] types = new Type[] {
Hibernate.STRING, Hibernate.STRING };
List list =
hs.find(
"SELECT administradorClinica FROM
sggc.beans.AdministradorClinica as
administradorClinica WHERE
administradorClinica.login=? AND
administradorClinica.senha=? AND
administradorClinica.ativo=1",
params,
types);
if (list.size() > 0)
{
ListIterator iter =
list.listIterator();
if (iter.hasNext())
{
administradorClinica =
(AdministradorClinica) iter.next();
}
}
hs.disconnect();
return administradorClinica;
}
}

import util.Data;
import sggc.beans.Consulta;
import sggc.beans.Paciente;
/**
* Gera gráfico de pacientes com idade
entre 0 e 36 meses
* @author Augusto Cesar Castoldi
<castoldi@inf.ufsc.br>
*/
public class Grafico36 extends Grafico
{
/** dados padrões usados pelo
sistema de altura dos pacientes. Lista de
objetos 'Dados' */
private List dadosAltura;
/** Lista de objetos "Consulta", as
consultas do paciente */
private Set consultas;
private Paciente paciente;
/** Lista de objetos Dados, com os
dados padrões da curva de peso */
private List dadosPeso;
/** Lista de objetos Dados, com os
dados padrões da curva de perímetro
cefálico */
private List dadosPerimetroCefalico;
/**
* inicializa os atributos da classe,
executa o construtor "super(fileToSafe, 70,
70, 24);"
* e super.init(g2);
*/
public Grafico36(
String fileToSafe,
List dadosAltura,
Paciente paciente,
Set consultas,
Graphics g2,
List dadosPeso,
List dadosPerimetroCefalico)
{
super(fileToSafe, 70, 70, 24);
this.dadosAltura = dadosAltura;
this.dadosPeso = dadosPeso;
this.dadosPerimetroCefalico =
dadosPerimetroCefalico;
this.consultas = consultas;
this.paciente = paciente;
super.init(g2);
}
/**
* Gerencia a criação do gráfico 36
meses
*/
public void desenheGrafico()
{
this.getG2().setBackground(Color.white);
this.getG2().setColor(Color.white);
this.getG2().fill(
new Rectangle2D.Float(0, 0,
this.getWidth(), this.getHeight()));

package sggc.grafico;
this.plotGradeGrande();
import
import
import
import
import
import
import
import
import

java.awt.BasicStroke;
java.awt.Color;
java.awt.Font;
java.awt.Graphics;
java.awt.geom.Line2D;
java.awt.geom.Rectangle2D;
java.util.Iterator;
java.util.List;
java.util.Set;

this.getG2().setFont(new
Font(this.getDefaultFont(), Font.PLAIN,
9));
this.plotCurva(this.dadosAltura,
"calculaXaltura", "calculaYaltura");
this.getG2().setFont(new
Font(this.getDefaultFont(), Font.PLAIN,
9));

70

this.plotCurva(this.dadosPeso,
"calculaXpeso", "calculaYpeso");
this.desenheGraficoPerimetroCefalico();
this.escrevaLegendaAltura();
this.plotPontos();
this.escrevaLegendaPeso();
this.escrevaLegendaIdade();
}
/**
* Calcula o tamanho do quadradro do
gráfico do perímetro cefálico em pixel.<br>
* O tamanho do quadrado é relativo ao
tamanho do quadrado normal
(this.getTamQuad())
* @return (9.0 * this.getTamQuad() 20.0) / 14.0;
*/
public double
getTamanhoQuadradoPerimetroCefalico()
{
return (9.0 * this.getTamQuad() - 20.0)
/ 14.0;
}
/**
* Calcula o x do perimetro cefálico
* @return this.getMEsq() +
this.getTamQuad() * 5 + 20;
*/
public double
getMargemEsquerdaPerimetroCefalico()
{
return this.getMEsq() +
this.getTamQuad() * 5 + 20;
}
/**
* return 1 *
this.getTamanhoQuadradoPerimetroCefalico()
*
+ this.getMSup()
*
+ 16 * this.getTamQuad()
*
+ 2;
* @return
*/
public double
getMargemSuperiorPerimetroCefalico()
{
return 1 *
this.getTamanhoQuadradoPerimetroCefalico()
+ this.getMSup()
+ 16 * this.getTamQuad()
+ 2;
}
/**
* Gerencia a criação do gráfico do
perímetro cefálico.<br>
* Cria as grades, chama a criação
das legendas e chama a criação das curvas
'this.plotCurva'
*/
public void
desenheGraficoPerimetroCefalico()
{
double tamQuadPequeno =
this.getTamanhoQuadradoPerimetroCefalico();
this.getG2().setStroke(
new BasicStroke(0.3f,
BasicStroke.CAP_BUTT,
BasicStroke.JOIN_MITER));
this.getG2().setColor(Color.gray);
for (int i = 1; i <= 11; i++)
{
this.getG2().draw(

new Line2D.Double(
this.getMargemEsquerdaPerimetroCefalico(),
i * tamQuadPequeno +
this.getMSup() + 16 * this.getTamQuad() +
2,
this.getMEsq() +
this.getTamQuad() * 14,
i * tamQuadPequeno +
this.getMSup() + 16 * this.getTamQuad() +
2));
}
for (int i = 0; i <= 14; i++)
{
this.getG2().draw(
new Line2D.Double(
this.getMargemEsquerdaPerimetroCefalico() +
i * tamQuadPequeno,
1 * tamQuadPequeno +
this.getMSup() + 16 * this.getTamQuad() +
2,
this.getMargemEsquerdaPerimetroCefalico() +
i * tamQuadPequeno,
11 * tamQuadPequeno +
this.getMSup() + 16 * this.getTamQuad() +
2));
}
this.getG2().setColor(Color.black);
this.escrevaLegendaPerimetroCefalico();
this.getG2().setFont(new
Font(this.getDefaultFont(), Font.PLAIN,
7));
this.plotCurva(
this.dadosPerimetroCefalico,
"calculaXperimetroCefalico",
"calculaYperimetroCefalico");
}
/**
* Escreve as legendas do perímetro
cefálico<br>
* - as idades do eixo y<br>
* - as legendas de explicação, como
PERÍMETRO CEFÁLICO (cm)
*/
private void
escrevaLegendaPerimetroCefalico()
{
this.getG2().setFont(new
Font(this.getDefaultFont(), Font.PLAIN,
9));
int valor = 52;
for (int i = 0; i <= 10; i++)
{
if (i > 0)
valor -= 2;
float yyy =
Float
.valueOf(
""
+ (this.getMSup()
+ this.getTamQuad() * 16
+ (i + 1) *
this.getTamanhoQuadradoPerimetroCefalico()
+ 4))
.floatValue();
this.getG2().drawString(
String.valueOf(valor),
this.getMSup() + this.getTamQuad()
* 5 + 5,
yyy);
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}
this.getG2().setFont(new
Font(this.getDefaultFont(), Font.PLAIN,
8));
this.getG2().drawString("PERÍMETRO",
this.getMEsq()+this.getTamQuad()*6+5,
this.getMSup()+this.getTamQuad()*16+25);
this.getG2().drawString("CEFÁLICO",
this.getMEsq()+this.getTamQuad()*6+9,
this.getMSup()+this.getTamQuad()*16+33);
this.getG2().drawString("(cm)",
this.getMEsq()+this.getTamQuad()*6+19,
this.getMSup()+this.getTamQuad()*16+41);
}
/**
* Escreve a leganda de idades do
gráfico grande, superior e inferior.
*/
private void escrevaLegendaIdade()
{
//legenda de idade para a grade grande
e para a grade pequena
int valor = -3;
int x = 0;
int x2 = 0;
for (int i = 0; i < 13; i++)
{
valor += 3;
if (i > 3)
{
x = 3;
x2 = 2;
}
this.getG2().setFont(new
Font(this.getDefaultFont(), Font.PLAIN,
12));
//legenda superior
this.getG2().drawString(
String.valueOf(valor),
this.getMEsq() + this.getTamQuad()
+ this.getTamQuad() * i - x - 2,
this.getMSup() - 5);
//legenda inferior
this.getG2().drawString(
String.valueOf(valor),
this.getMEsq() + this.getTamQuad()
+ this.getTamQuad() * i - x - 2,
this.getMSup() + 23 *
this.getTamQuad() + 15);
float xxx =
Float
.valueOf(
(this.getMEsq()
+ this.getTamQuad() * 5
- x
+ 18
+ (i + 1) *
this.getTamanhoQuadradoPerimetroCefalico())
+ "")
.floatValue();
float yyy =
Float
.valueOf((this.getMSup() +
this.getTamQuad() * 23 - 2) + "")
.floatValue();
this.getG2().setFont(new
Font(this.getDefaultFont(), Font.PLAIN,
9));

this.getG2().drawString(String.valueOf(valo
r), xxx, yyy);
}
this.getG2().setFont(new
Font(this.getDefaultFont(), Font.PLAIN,
12));
//legenda inferior
this.getG2().drawString(
"IDADE EM MESES",
this.getMEsq() + this.getTamQuad() *
5 - this.getTamQuad() / 2,
this.getMSup() + 23 *
this.getTamQuad() + 30);
this.getG2().setFont(new
Font(this.getDefaultFont(), Font.PLAIN,
9));
this.getG2().drawString(
"MESES",
Float
.valueOf(
(this.getMEsq()
+ this.getTamQuad() * 5
+ 18
+
this.getTamanhoQuadradoPerimetroCefalico()
* 14
- 0)
+ "")
.floatValue(),
Float
.valueOf((this.getMSup() +
this.getTamQuad() * 23 - 2) + "")
.floatValue());
}
/**
* Insere os pontos dos valores das
consultas do pacientes.<br>
* executa os métodos:<br>
*
this.plotPontoAlturaPaciente<br>this.plotPo
ntoPesoPaciente<br>
*
this.plotPontoPerimetroCefalicoPaciente
*/
public void plotPontos()
{
Iterator consultasI =
this.consultas.iterator();
while (consultasI.hasNext())
{
Consulta consulta = (Consulta)
consultasI.next();
double idade =
Data.calculaIdadeMeses(
paciente.getDataNascimento().toString(),
consulta.getDataConsulta().toString());
this.plotPontoAlturaPaciente(consulta.getAl
tura(), idade);
this.plotPontoPesoPaciente(consulta.getPeso
(), idade);
this.plotPontoPerimetroCefalicoPaciente(
consulta.getPerimetroCefalico(),
idade);
}
}
/**
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* calcula a posição X do peso, usa
o método this.calculaXaltura()
* @param idade
* @return
*/
public double calculaXpeso(Double idade)
{
return this.calculaXaltura(idade);
}
/**
* Calcula a posição do eixo Y do
peso
* @param peso
* @return
*/
public double calculaYpeso(Double peso)
{
return this.getMSup()
+ (this.getTamQuad() * 23)
- (((peso.doubleValue() - 1.0) *
this.getTamQuad()) / 1.0);
}
/**
* Calcula a posição do eixo X do
gráfico de altura
* @param idade
* @return
*/
public double calculaXaltura(Double
idade)
{
return (this.getMEsq() +
this.getTamQuad() * 1)
+ (((idade.doubleValue()) *
this.getTamQuad() / 3));
}
/**
* Calcula a posição do eixo Y do
gráfico de altura
* @param altura
* @return
*/
public double calculaYaltura(Double
altura)
{
//margem esquerda + tamQuad *
qdeQuadrados - altura - alturaRealMinima *
tamQuadrado / tamanho real do quadrado
return this.getMSup()
+ (this.getTamQuad() * 13)
- (((altura.doubleValue() - 40) *
this.getTamQuad()) / 5);
}
/**
* Calcula a posição do eixo X
* @param idade
* @return
*/
public double
calculaXperimetroCefalico(Double idade)
{
return (
this.getMargemEsquerdaPerimetroCefalico()
+
this.getTamanhoQuadradoPerimetroCefalico()
* 1)
+ (((idade.doubleValue())
*
this.getTamanhoQuadradoPerimetroCefalico()
/ 3));
}

/**
* calcula a posição do eixo Y
* @param perimetroCefalico
* @return
*/
public double
calculaYperimetroCefalico(Double
perimetroCefalico)
{
//margem esquerda + tamQuad *
qdeQuadrados - altura - alturaRealMinima *
tamQuadrado / tamanho real do quadrado
return
this.getMargemSuperiorPerimetroCefalico()
+
(this.getTamanhoQuadradoPerimetroCefalico()
* 10)
- (((perimetroCefalico.doubleValue()
- 32)
*
this.getTamanhoQuadradoPerimetroCefalico())
/ 2);
}
/**
* Faz um ponto na medida do perimetro
cefálico do paciente
*/
private void
plotPontoPerimetroCefalicoPaciente(
double perimetroCefalico,
double idade)
{
this.getG2().setPaint(Color.gray);
double x =
this.calculaXperimetroCefalico(new
Double(idade));
double y =
this.calculaYperimetroCefalico(new
Double(perimetroCefalico));
this.getG2().fill(new
Rectangle2D.Double(x - 2, y - 2, 4, 4));
}
/**
* Faz um ponto na altura do paciente
*/
private void
plotPontoAlturaPaciente(double altura,
double idade)
{
this.getG2().setPaint(Color.black);
double x = this.calculaXaltura(new
Double(idade));
double y = this.calculaYaltura(new
Double(altura));
this.getG2().fill(new
Rectangle2D.Double(x - 2, y - 2, 4, 4));
}
/**
* Faz um ponto na peso do paciente
*/
private void plotPontoPesoPaciente(double
peso, double idade)
{
this.getG2().setPaint(Color.blue);
double x = this.calculaXpeso(new
Double(idade));
double y = this.calculaYpeso(new
Double(peso));
this.getG2().fill(new
Rectangle2D.Double(x - 2, y - 2, 4, 4));
}
/**
* Gera a grade grande do gráfico
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*/
private void plotGradeGrande()
{
this.getG2().setStroke(
new BasicStroke(0.5f,
BasicStroke.CAP_BUTT,
BasicStroke.JOIN_MITER));
this.getG2().setColor(Color.gray);
this.getG2().draw(
new Line2D.Float(
this.getMEsq(),
this.getMSup(),
this.getMEsq(),
23 * this.getTamQuad() +
this.getMSup()));
for (int i = 1; i <= 5; i++)
{
this.getG2().draw(
new Line2D.Float(
i * this.getTamQuad() +
this.getMEsq(),
this.getMSup(),
i * this.getTamQuad() +
this.getMEsq(),
this.getTamQuad() * 23 +
this.getMSup()));
}
for (int i = 6; i <= 14; i++)
{
this.getG2().draw(
new Line2D.Float(
i * this.getTamQuad() +
this.getMEsq(),
this.getMSup(),
i * this.getTamQuad() +
this.getMEsq(),
this.getTamQuad() * 16 +
this.getMSup()));
}
for (int i = 0; i <= 16; i++)
{
this.getG2().draw(
new Line2D.Float(
this.getMEsq(),
i * this.getTamQuad() +
this.getMSup(),
this.getMEsq() +
this.getTamQuad() * 14,
i * this.getTamQuad() +
this.getMSup()));
}
for (int i = 17; i <= 23; i++)
{
this.getG2().draw(
new Line2D.Float(
this.getMEsq(),
i * this.getTamQuad() +
this.getMSup(),
this.getMEsq() +
this.getTamQuad() * 5,
i * this.getTamQuad() +
this.getMSup()));
}
}
/**
* Escreve os valores das alturas no
eixo Y.
*
*/
private void escrevaLegendaAltura()
{
this.getG2().setColor(Color.black);

this.getG2().setFont(new
Font(this.getDefaultFont(), Font.PLAIN,
12));
int valor = 110;
for (int i = 1; i <= 14; i++)
{
valor -= 5;
int aa = 0;
if (valor >= 100)
aa = 7;
int y = this.getMSup() + 5 +
this.getTamQuad() * (i - 1);
this.getG2().drawString(
String.valueOf(valor),
this.getMEsq() - 16 - aa,
y);
//escrever legenda direita
if (valor >= 85)
{
this.getG2().drawString(
String.valueOf(valor),
this.getMEsq() +
this.getTamQuad() * 14 + 12 - aa,
y);
//linhas auxiliar
this.getG2().draw(
new Line2D.Float(
this.getTamQuad() * 17 + 28,
y - 5,
this.getTamQuad() * 17 + 28 +
4,
y - 5));
}
//linhas auxiliar
this.getG2().draw(
new Line2D.Float(
this.getMEsq() - 32,
y - 5,
this.getMEsq() - 32 + 4,
y - 5));
}
//linhas auxiliar
this.getG2().draw(
new Line2D.Float(
this.getTamQuad() * 17 + 28 + 4,
this.getMSup(),
this.getTamQuad() * 17 + 28 + 4,
this.getMSup() + this.getTamQuad()
* 4));
//linhas auxiliar
this.getG2().draw(
new Line2D.Float(
this.getMEsq() - 32,
this.getMSup(),
this.getMEsq() - 32,
this.getMSup() + this.getTamQuad()
* 13));
//ALTURA (cm) deitado
double tx = this.getMEsq() - 30;
double ty = this.getMSup() +
this.getTamQuad() * 4 + -this.getTamQuad()
/ 2;
this.getG2().translate(tx, ty);
this.getG2().rotate(Math.toRadians(270));
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this.getG2().drawString("ALTURA (cm)",
0, -8);
this.getG2().drawString("ALTURA (cm)",
0, this.getTamQuad() * 16 + 30);
this.getG2().rotate(Math.toRadians(270));
this.getG2().translate(-tx, -ty);
this.getG2().setFont(new
Font(this.getDefaultFont(), Font.PLAIN,
13));
this.getG2().drawString("ALTURA",
this.getMEsq()+this.getTamQuad()*1+5,
this.getMSup()+this.getTamQuad()+18);
}

}
}
package sggc.grafico;
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import

java.awt.BasicStroke;
java.awt.Color;
java.awt.Graphics;
java.awt.Graphics2D;
java.awt.geom.Line2D;
java.awt.image.BufferedImage;
java.io.File;
java.io.IOException;
java.lang.reflect.Method;
java.util.List;
java.util.ListIterator;

import javax.imageio.ImageIO;
/**
* escreve todas as legendas do
peso, valores e descrições.
*/
private void escrevaLegendaPeso()
{
this.getG2().setColor(Color.black);
this.getG2().setFont(new
Font(this.getDefaultFont(), Font.PLAIN,
12));
double tx = this.getMEsq() - 3;
double ty = this.getMSup() +
this.getTamQuad() * 16 + 2;
this.getG2().translate(tx, ty);
this.getG2().rotate(Math.toRadians(270));
//legenda esquerda de 1 a 8 kg
int i = 8;
int pos = 0;
while (i >= 1)
{
this.getG2().drawString(i + "", -pos,
0);
pos += this.getTamQuad();
i--;
}
//legenda direita de 9 a 18 kg
i = 9;
pos = this.getTamQuad();
while (i <= 18)
{
this.getG2().drawString(i + "", pos 4, 14 * this.getTamQuad() + 18);
pos += this.getTamQuad();
i++;
}
this.getG2().drawString("PESO (kg)", -2
* this.getTamQuad(), -17);
this.getG2().drawString(
"PESO (kg)",
7 * this.getTamQuad(),
15 * this.getTamQuad() + 10);
this.getG2().rotate(Math.toRadians(270));
this.getG2().translate(-tx, -ty);
this.getG2().setFont(new
Font(this.getDefaultFont(), Font.PLAIN,
13));
this.getG2().drawString("PESO",
this.getMEsq()+this.getTamQuad()*1+5,
this.getMSup()+this.getTamQuad()*14+18);

import org.apache.commons.logging.Log;
import
org.apache.commons.logging.LogFactory;
import sggc.beans.grafico.Dados;
/**
* Classe que contém métodos básicos para
gerar gráficos de crescimento<br>
* Qualquer gráfico implementado deve
herdar essa classe.
* @author Augusto Cesar Castoldi
<castoldi@inf.ufsc.br>
*/
public abstract class Grafico
{
private static final Log log =
LogFactory.getLog(Grafico.class);
/** margem superior */
private int mSup;
/** margem esquerda */
private int mEsq;
/** tamanho do quadrado */
private int tamQuad;
/** fonte padrão */
private String defaultFont =
"Dialog";
/** caminho do sem extenção */
private String fileToSave;
private BufferedImage bufferedImage;
private Graphics2D g2;
public Grafico(String fileToSave, int
mSup, int mEsq, int tamQuad)
{
this.fileToSave = fileToSave;
this.mSup = mSup;
this.mEsq = mEsq;
this.tamQuad = tamQuad;
}
/**
* Retorna tamanho fixo de 476 px
* @return
*/
public int getWidth()
{
return 476;
//return mSup * 2 + tamQuad * 14;
}
/**
* Retorna tamanho fixo de 692 px
* @return
*/
public int getHeight()
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}

{
return 692;
//return mEsq * 2 + 23 * tamQuad;
}
/**
* inicializa o this.bufferedImage e
this.g2
* @param g2
*/
public void init(Graphics g2)
{
if (g2 == null)
{
this.bufferedImage = new
BufferedImage(this.getWidth(),
this.getHeight(),
BufferedImage.TYPE_INT_ARGB);
this.g2 =
bufferedImage.createGraphics();
}
else
{
this.g2 = (Graphics2D) g2;
}
}
/**
* Salva a imagem usando a classe
ImageIO no formato PNG<br>
* Arquivo "this.fileToSave+.png"
*/
public void save()
{
try
{
//ImageIO.write(this.bufferedImage,
"jpg", new File(this.fileToSave + ".jpg"));
ImageIO.write(this.bufferedImage,
"png", new File(this.fileToSave + ".png"));
}
catch (IOException e)
{
log.error("Erro ao escrever imagem no
disco", e);
}
}
/**
* Esse método deve ser implementado
pela sub-classe. Será o método responsável
por realmente criar o gráfico
*/
public abstract void desenheGrafico();
/**
* @return
*/
public BufferedImage getBufferedImage()
{
return bufferedImage;
}
/**
* @return
*/
public String getFileToSave()
{
return fileToSave;
}
/**
* @return
*/
public Graphics2D getG2()
{
return g2;

/**
* @param image
*/
public void
setBufferedImage(BufferedImage image)
{
bufferedImage = image;
}
/**
* @param string
*/
public void setFileToSave(String string)
{
fileToSave = string;
}
/**
* @param graphics2D
*/
public void setG2(Graphics2D graphics2D)
{
g2 = graphics2D;
}
/**
* @return
*/
public int getMEsq()
{
return mEsq;
}
/**
* @return
*/
public int getMSup()
{
return mSup;
}
/**
* @return
*/
public int getTamQuad()
{
return tamQuad;
}
/**
* Esse método gera as curvas dos
gráficos. Usa Java Reflaction, chamando os
'methodNameX'<br>
* e 'methodNameY'
dinamicamente.<br>
* A lógica de geração da curva é ir
criando pequenas retas entre os pontos do
gráfico.
* @param dadosGrafico Lista de
objetos 'sggc.beans.grafico.Dados'
* @param methodNameX método que
será utilizado para calcular a posição X do
ponto.
* @param methodNameY método que
será utilizado para calcular a posição Y do
ponto.
*/
public void plotCurva(List dadosGrafico,
String methodNameX, String methodNameY)
{
this.getG2().setStroke(new
BasicStroke(1f, BasicStroke.CAP_ROUND,
BasicStroke.JOIN_ROUND));
Class c = this.getClass();
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Method methodX = null;
Method methodY = null;
try
{
methodX = c.getMethod(methodNameX,
new Class[] { Double.class });
methodY = c.getMethod(methodNameY,
new Class[] { Double.class });
double x1[] = new double[7];
double y1[] = new double[7];
ListIterator iter =
dadosGrafico.listIterator();
while (iter.hasNext())
{
Dados dados = (Dados) iter.next();
if (x1[0] == 0)
{
x1[0] = ((Double)
methodX.invoke(this, new Object[] { new
Double(dados.getIdade())})).doubleValue();
y1[0] = ((Double)
methodY.invoke(this, new Object[] { new
Double(dados.getP5())})).doubleValue();
x1[1] = ((Double)
methodX.invoke(this, new Object[] { new
Double(dados.getIdade())})).doubleValue();
y1[1] = ((Double)
methodY.invoke(this, new Object[] { new
Double(dados.getP10())})).doubleValue();
x1[2] = ((Double)
methodX.invoke(this, new Object[] { new
Double(dados.getIdade())})).doubleValue();
y1[2] = ((Double)
methodY.invoke(this, new Object[] { new
Double(dados.getP25())})).doubleValue();
x1[3] = ((Double)
methodX.invoke(this, new Object[] { new
Double(dados.getIdade())})).doubleValue();
y1[3] = ((Double)
methodY.invoke(this, new Object[] { new
Double(dados.getP50())})).doubleValue();
x1[4] = ((Double)
methodX.invoke(this, new Object[] { new
Double(dados.getIdade())})).doubleValue();
y1[4] = ((Double)
methodY.invoke(this, new Object[] { new
Double(dados.getP75())})).doubleValue();
x1[5] = ((Double)
methodX.invoke(this, new Object[] { new
Double(dados.getIdade())})).doubleValue();
y1[5] = ((Double)
methodY.invoke(this, new Object[] { new
Double(dados.getP90())})).doubleValue();
x1[6] = ((Double)
methodX.invoke(this, new Object[] { new
Double(dados.getIdade())})).doubleValue();
y1[6] = ((Double)
methodY.invoke(this, new Object[] { new
Double(dados.getP95())})).doubleValue();
}
else
{
double x2[] = new double[7];
double y2[] = new double[7];
x2[0] = ((Double)
methodX.invoke(this, new Object[] { new
Double(dados.getIdade())})).doubleValue();
y2[0] = ((Double)
methodY.invoke(this, new Object[] { new
Double(dados.getP5())})).doubleValue();
x2[1] = ((Double)
methodX.invoke(this, new Object[] { new
Double(dados.getIdade())})).doubleValue();

y2[1] = ((Double)
methodY.invoke(this, new Object[] { new
Double(dados.getP10())})).doubleValue();
x2[2] = ((Double)
methodX.invoke(this, new Object[] { new
Double(dados.getIdade())})).doubleValue();
y2[2] = ((Double)
methodY.invoke(this, new Object[] { new
Double(dados.getP25())})).doubleValue();
x2[3] = ((Double)
methodX.invoke(this, new Object[] { new
Double(dados.getIdade())})).doubleValue();
y2[3] = ((Double)
methodY.invoke(this, new Object[] { new
Double(dados.getP50())})).doubleValue();
x2[4] = ((Double)
methodX.invoke(this, new Object[] { new
Double(dados.getIdade())})).doubleValue();
y2[4] = ((Double)
methodY.invoke(this, new Object[] { new
Double(dados.getP75())})).doubleValue();
x2[5] = ((Double)
methodX.invoke(this, new Object[] { new
Double(dados.getIdade())})).doubleValue();
y2[5] = ((Double)
methodY.invoke(this, new Object[] { new
Double(dados.getP90())})).doubleValue();
x2[6] = ((Double)
methodX.invoke(this, new Object[] { new
Double(dados.getIdade())})).doubleValue();
y2[6] = ((Double)
methodY.invoke(this, new Object[] { new
Double(dados.getP95())})).doubleValue();
for (int i = 0; i < x1.length;
i++)
{
switch (i)
{
case 0 :
this.getG2().setColor(Color.red);
break;
case 1 :
this.getG2().setColor(Color.yellow);
break;
case 2 :
this.getG2().setColor(Color.blue);
break;
case 3 :
this.getG2().setColor(Color.gray);
break;
case 4 :
this.getG2().setColor(Color.blue);
break;
case 5 :
this.getG2().setColor(Color.yellow);
break;
case 6 :
this.getG2().setColor(Color.red);
break;
}
//escrevendo uma linha entre o
ponto anterior e o atual
this.getG2().draw(new
Line2D.Double(x1[i], y1[i], x2[i], y2[i]));
x1[i] = x2[i];
y1[i] = y2[i];
}
}
}
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//agora escrevendo de qual
'porcentagem' é a curva, 5%, 10%, 25%...
int height =
this.getG2().getFontMetrics().getAscent();
this.getG2().setColor(Color.black);

* @return Fórmula caso
((posAnterior - y1) < height): pos = (y1 (height - (posAnterior - y1))), senão
retorna o y1
*/
private double calculaPosicao(double
posAnterior, double height, double y1)
{
double pos = y1 + 2.0;

double pos[] = new double[7];
pos[0] = y1[0] + 2.0;
this.getG2().drawString("5",
Float.parseFloat(x1[0] + 5 + ""),
Float.parseFloat(pos[0] + ""));

if ((posAnterior - y1) < height)
pos = (y1 - (height - (posAnterior y1)));
else
pos = y1;
return pos;

pos[1] = calculaPosicao(pos[0],
height, y1[1]);
this.getG2().drawString("10",
Float.parseFloat(x1[1] + 5 + ""),
Float.parseFloat(pos[1] + ""));

}
/**
* @return
*/
public String getDefaultFont()
{
return defaultFont;
}

pos[2] =
calculaPosicao(pos[1], height, y1[2]);
this.getG2().drawString("25",
Float.parseFloat(x1[2] + 5 + ""),
Float.parseFloat(pos[2] + ""));
}
pos[3] =
calculaPosicao(pos[2], height, y1[3]);
this.getG2().drawString("50",
Float.parseFloat(x1[3] + 5 + ""),
Float.parseFloat(pos[3] + ""));
pos[4] =
calculaPosicao(pos[3], height, y1[4]);
this.getG2().drawString("75",
Float.parseFloat(x1[4] + 5 + ""),
Float.parseFloat(pos[4] + ""));
pos[5] =
calculaPosicao(pos[4], height, y1[5]);
this.getG2().drawString("90",
Float.parseFloat(x1[5] + 5 + ""),
Float.parseFloat(pos[5] + ""));
pos[6] =
calculaPosicao(pos[5], height, y1[6]);
this.getG2().drawString("95",
Float.parseFloat(x1[6] + 5 + ""),
Float.parseFloat(pos[6] + ""));
}
catch (Exception e)
{
log.error("Erro ao plotar curva (" +
methodNameX + "/" + methodNameY + ")", e);
}
}
/**
* Método usado pela função
'plotCurva', serve para calcular qual
posição será escrito
* de qual porcentagem é cada
curva.<br>
* Esse método tornasse necessário
para que esses valores não se sobrescrevam
caso
* duas ou mais curvas estejam muito
juntas.
* @param posAnterior y da curva
anterior
* @param height altura que a fonte
ocupou no gráfico
* @param y1 posição que acabou a
curva

package sggc.grafico;
import
import
import
import
import
import
import
import
import

java.awt.BasicStroke;
java.awt.Color;
java.awt.Font;
java.awt.Graphics;
java.awt.geom.Line2D;
java.awt.geom.Rectangle2D;
java.util.Iterator;
java.util.List;
java.util.Set;

import org.apache.commons.logging.Log;
import
org.apache.commons.logging.LogFactory;
import util.Data;
import sggc.beans.Consulta;
import sggc.beans.Paciente;
/**
* Gera gráfico de pacientes com idade
entre 0 e 36 meses
* @author Augusto Cesar Castoldi
<castoldi@inf.ufsc.br>
*/
public class GraficoAnos extends Grafico
{
private final static Log log =
LogFactory.getLog(GraficoAnos.class);
List dadosAltura;
Set consultas;
Paciente paciente;
List dadosPeso;
/**
*
* @param fileToSafe caminho do arquivo
que deverá ser gravado a imagem do gráfico
* @param paciente Paciente em questão
* @param consultas consultads do
paciente em questão
* @param g2 pode ser null, daí será
criado um Graphics2D baseado na criação do
arquivo.
*/
public GraficoAnos(
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String fileToSafe,
List dadosAltura,
Paciente paciente,
Set consultas,
Graphics g2,
List dadosPeso)
{
super(fileToSafe,40,60,19);
this.dadosAltura = dadosAltura;
this.dadosPeso = dadosPeso;
this.consultas = consultas;
this.paciente = paciente;
super.init(g2);
}
/**
* Gerencia a criação do gráfico 36
meses
*/
public void desenheGrafico()
{
this.getG2().setBackground(Color.white);
this.getG2().setColor(Color.white);
this.getG2().fill(new
Rectangle2D.Float(0, 0, this.getWidth(),
this.getHeight()));
this.plotGrade();
this.plotCurva(this.dadosAltura,
"calculaXaltura", "calculaYaltura");
this.plotCurva(this.dadosPeso,
"calculaXpeso", "calculaYpeso");
this.escrevaLegendaAltura();
this.plotPontos();
this.escrevaLegendaPeso();
this.escrevaLegendaIdade();
}
private void escrevaLegendaIdade()
{
//legenda de idade para a grade grande
e para a grade pequena
int valor = 1;
int x = 0;
int x2 = 0;
for (int i = 0; i < 17; i++)
{
valor += 1;
if (i > 1)
{
x = 3;
x2 = 2;
}
this.getG2().setFont(new
Font(this.getDefaultFont(), Font.PLAIN,
10));
//legenda superior
this.getG2().drawString(
String.valueOf(valor),
this.getMEsq() + this.getTamQuad()
+ this.getTamQuad() * i - x - 2,
this.getMSup() - 5);
//legenda inferior
this.getG2().drawString(
String.valueOf(valor),
this.getMEsq() + this.getTamQuad()
+ this.getTamQuad() * i - x - 2,
this.getMSup() + 32 *
this.getTamQuad() + 15);
}
this.getG2().drawString(
"IDADE EM ANOS",

this.getMEsq() +
this.getTamQuad() * 13,
this.getMSup() + 33 *
this.getTamQuad() + 10);
}
public void plotPontos()
{
Iterator consultasI =
this.consultas.iterator();
while (consultasI.hasNext())
{
Consulta consulta = (Consulta)
consultasI.next();
double idade =
Data.calculaIdadeMeses(paciente.getDataNasc
imento().toString(),
consulta.getDataConsulta().toString());
this.plotPontoAlturaPaciente(consulta.getAl
tura(), idade);
this.plotPontoPesoPaciente(consulta.getPeso
(), idade);
}
}
/**
*
* @param idade em meses
* @return
*/
public double calculaXpeso(Double idade)
{
return this.calculaXaltura(idade);
}
/**
* em kg
* @param peso
* @return
*/
public double calculaYpeso(Double peso)
{
return this.getMSup() +
(this.getTamQuad() * 32) (((peso.doubleValue() - 0) *
this.getTamQuad()) / 5.0);
}
/**
*
* @param idade em meses
* @return
*/
public double calculaXaltura(Double
idade)
{
double idadeAnos =
idade.doubleValue() / 12.0;
return (this.getMEsq() +
this.getTamQuad() * 1) + (((idadeAnos-2) *
this.getTamQuad()));
}
/**
*
* @param altura em cm
* @return
*/
public double calculaYaltura(Double
altura)
{
//margem esquerda + tamQuad *
qdeQuadrados - altura - alturaRealMinima *
tamQuadrado / tamanho real do quadrado
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return this.getMSup() +
(this.getTamQuad() * 22) (((altura.doubleValue() - 80) *
this.getTamQuad()) / 5);
}
/**
* Faz um ponto na altura do paciente
*/
private void
plotPontoAlturaPaciente(double altura,
double idade)
{
this.getG2().setPaint(Color.black);
double x = this.calculaXaltura(new
Double(idade));
double y = this.calculaYaltura(new
Double(altura));
this.getG2().fill(new
Rectangle2D.Double(x - 2, y - 2, 4, 4));
}
/**
* Faz um ponto na peso do paciente
*/
private void plotPontoPesoPaciente(double
peso, double idade)
{
this.getG2().setPaint(Color.blue);
double x = this.calculaXpeso(new
Double(idade));
double y = this.calculaYpeso(new
Double(peso));
this.getG2().fill(new
Rectangle2D.Double(x - 2, y - 2, 4, 4));
}

this.getG2().setFont(new
Font(this.getDefaultFont(), Font.PLAIN,
12));
int valor = 195;
for (int i = 0; i < 23; i++)
{
valor -= 5;
int xx = 0;
if (valor <= 95)
xx = 7;
int y = this.getMSup() + 5 +
this.getTamQuad() * (i);
this.getG2().drawString(String.value
Of(valor), this.getMEsq() - 24 + xx, y);
if (valor >= 140)
{
this.getG2().drawString(String.value
Of(valor), this.getTamQuad()*21 + 7, y);
//linhas
auxiliar
this.getG2().draw(
new
Line2D.Float(
this.getTamQuad()*23-7,
y-5,
this.getTamQuad()*23-7+4,
y-5));
}

private void plotGrade()
{
this.getG2().setStroke(new
BasicStroke(0.5f, BasicStroke.CAP_BUTT,
BasicStroke.JOIN_MITER));
this.getG2().setColor(Color.gray);
this.getG2().draw(new
Line2D.Float(this.getMEsq(),
this.getMSup(), this.getMEsq(), 32 *
this.getTamQuad() + this.getMSup()));
for (int i = 1; i <= 18; i++)
{
this.getG2().draw(
new Line2D.Float(
i * this.getTamQuad() +
this.getMEsq(),
this.getMSup(),
i * this.getTamQuad() +
this.getMEsq(),
this.getTamQuad() * 32 +
this.getMSup()));
}

//linhas auxiliar
this.getG2().draw(
new
Line2D.Float(
this.getMEsq()-32,
y-5,
this.getMEsq()-32+4,
y-5));
}
//linhas auxiliar
this.getG2().draw(
new Line2D.Float(
this.getTamQuad()*23-7+4,
this.getMSup(),
this.getTamQuad()*23-7+4,

for (int i = 0; i <= 32; i++)
{
this.getG2().draw(
new Line2D.Float(
this.getMEsq(),
i * this.getTamQuad() +
this.getMSup(),
this.getMEsq() +
this.getTamQuad() * 18,
i * this.getTamQuad() +
this.getMSup()));
}
}

this.getMSup()+this.getTamQuad()*10)
);
this.getG2().draw(
new Line2D.Float(
this.getMEsq()-32,
this.getMSup(),
this.getMEsq()-32,
this.getMSup()+this.getTamQuad()*22)

private void escrevaLegendaAltura()
{
this.getG2().setColor(Color.black);

);
// ALTURA (cm) deitado
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double tx = this.getMEsq() - 40;
double ty = this.getMSup() +
this.getTamQuad() * 4;
this.getG2().translate(tx, ty);
this.getG2().rotate(Math.toRadians(270));
this.getG2().drawString("ALTURA (cm)",
0, 2);
this.getG2().drawString("ALTURA (cm)",
0, this.getTamQuad() * 22 + 10);
this.getG2().rotate(Math.toRadians(270));
this.getG2().translate(-tx, -ty);
this.getG2().setFont(new
Font(this.getDefaultFont(), Font.PLAIN,
16));
this.getG2().drawString("ALTURA",
this.getMEsq()+this.getTamQuad()+5,
this.getMSup()+this.getTamQuad()+17);
}
private void escrevaLegendaPeso()
{
this.getG2().setColor(Color.black);
this.getG2().setFont(new
Font(this.getDefaultFont(), Font.PLAIN,
12));
double tx = this.getMEsq() - 3;
double ty = this.getMSup() +
this.getTamQuad() * 26 + 2;
this.getG2().translate(tx, ty);
this.getG2().rotate(Math.toRadians(270));
//legenda esquerda de 0 a 30 kg
int i = 30;
int pos = 0;
while (i >= 0)
{
this.getG2().drawString(String.valueOf(i),
-pos, 0);
pos += this.getTamQuad();
i -= 5;
}
//legenda direita de 35 a 95 kg
i = 35;
pos = this.getTamQuad();
while (i <= 95)
{
this.getG2().drawString(String.valueOf(i),
pos-4, 18*this.getTamQuad()+18);
pos += this.getTamQuad();
i += 5;
}
this.getG2().drawString("PESO (kg)", 2*this.getTamQuad(), -17);
this.getG2().drawString("PESO (kg)",
11*this.getTamQuad()-10,
19*this.getTamQuad()+15);
this.getG2().rotate(Math.toRadians(270));
this.getG2().translate(-tx, -ty);

this.getG2().setFont(new
Font(this.getDefaultFont(), Font.PLAIN,
16));
this.getG2().drawString("PESO",
this.getMEsq()+this.getTamQuad()+5,
this.getMSup()+this.getTamQuad()*26+17);
}
}
package sggc.web.admin;
import
javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import
javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import javax.servlet.http.HttpSession;
import org.apache.commons.logging.Log;
import
org.apache.commons.logging.LogFactory;
import org.apache.struts.action.Action;
import org.apache.struts.action.ActionForm;
import
org.apache.struts.action.ActionForward;
import
org.apache.struts.action.ActionMapping;
import
org.apache.struts.action.ActionMessages;
import java.util.Collection;
import sggc.beans.Administrador;
import sggc.beans.AdministradorClinica;
import sggc.beans.Clinica;
import
sggc.business.AdministradorClinicaFacade;
import sggc.business.ClinicaFacade;
/**
* Controller para inserir/alterar/excluir
administrador de clinica<br>
* Restrito aos Administradores
* @author Eduardo Pereira dos Santos
<eduardop@inf.ufsc.br>
*/
public class AdministradorClinicaAction
extends Action
{
private static final Log log =
LogFactory.getFactory().getInstance(Adminis
tradorClinicaAction.class);
public ActionForward
execute(ActionMapping mapping, ActionForm
form, HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response) throws
Exception
{
HttpSession session =
request.getSession();
Administrador administrador =
(Administrador)
session.getAttribute("administrador");
if (administrador == null)
return
mapping.findForward("loginAdministrador");
String forward = "editar";
AdministradorClinicaForm info =
(AdministradorClinicaForm) form;
AdministradorClinicaFacade
administradorClinicaFacade = new
AdministradorClinicaFacade();
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ClinicaFacade clinicaFacade = new
ClinicaFacade();
log.info("Action: " +
info.getAction());
if ("salvar".equals(info.getAction()))
{
ActionMessages errors =
info.validate(mapping, request);
if (errors.isEmpty())
{
AdministradorClinica
administradorClinica =
info.getAdministradorClinicaFromForm();
Clinica clinica =
clinicaFacade.load(info.getIdClinica());
administradorClinica.setClinica(clinica);
administradorClinicaFacade.saveOrUpdate(adm
inistradorClinica);
forward = "lista";
}
else
{
Collection clinicas =
clinicaFacade.findAll();
request.setAttribute("clinicas",
clinicas);
saveErrors(request, errors);
}
}
else if
("excluir".equals(info.getAction()))
{
administradorClinicaFacade.excluaAdministra
dorClinica(info.getIdAdministradorClinica()
);
forward = "lista";
}
else if
("alterar".equals(info.getAction()))
{
Collection clinicas =
clinicaFacade.findAll();
request.setAttribute("clinicas",
clinicas);
AdministradorClinica
administradorClinica =
administradorClinicaFacade.load(info.getIdA
dministradorClinica());
info.administradorClinicaToForm(administrad
orClinica);
}
else //ir para modo 'adicionar'
{
Collection clinicas =
clinicaFacade.findAll();
request.setAttribute("clinicas",
clinicas);
}
return mapping.findForward(forward);
}
}
package sggc.web.admin;
import
javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import
org.apache.struts.action.ActionErrors;
import org.apache.struts.action.ActionForm;

import
org.apache.struts.action.ActionMapping;
import
org.apache.struts.action.ActionMessage;
import
org.apache.struts.action.ActionMessages;
import java.sql.Date;
import util.Data;
import sggc.beans.AdministradorClinica;
/**
* @author Eduardo Pereira dos Santos
<eduardop@inf.ufsc.br>
*/
public class AdministradorClinicaForm
extends ActionForm {
private String action = "";
private Integer idAdministradorClinica;
private Integer idClinica;
private String nome;
private String login;
private String senha;
private String cidade;
private String uf;
private String dtInicioTrabalho =
Data.formatDataHora(Data.getDataAtual(),
"yyyy-mm-dd", "dd-mm-yyyy");
private boolean ativo = true;
private String cpf;
private String dtNascimento;
private String email;
private String endereco;
private String telefone;
private String celular;
public ActionErrors
validate(ActionMapping mapping,
HttpServletRequest request) {
ActionErrors errors = new
ActionErrors();
if (this.action.equals("salvar")) {
if (this.nome.equals(""))
errors.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE,
new ActionMessage("errors.obrigatorio",
"Nome"));
if
(this.getEndereco().equals(""))
errors.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE,
new ActionMessage("errors.obrigatorio",
"Endereço"));
if (this.cidade.equals(""))
errors.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE,
new ActionMessage("errors.obrigatorio",
"Cidade"));
if (this.uf.equals(""))
errors.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE,
new ActionMessage("errors.obrigatorio",
"UF"));
if (this.login.equals(""))
errors.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE,
new ActionMessage("errors.obrigatorio",
"Login"));
if (this.idClinica.equals(""))
errors.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE,
new ActionMessage("errors.obrigatorio",
"Clínica"));
if (this.getEmail().equals(""))
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errors.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE,
new ActionMessage("errors.obrigatorio", "Email"));
if
(!this.getDtNascimento().matches("\\d{2}\\d{2}-\\d{4}$")) //"\\d{4}-\\d{2}-\\d{2}$"
errors.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE,
new ActionMessage("data.invalido", "dd-mmyyyy"));
if
(!this.dtInicioTrabalho.matches("\\d{2}\\d{2}-\\d{4}$")) //"\\d{4}-\\d{2}-\\d{2}$"
errors.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE,
new ActionMessage("data.invalido", "dd-mmyyyy"));
else if (this.senha.equals(""))
errors.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE,
new ActionMessage("errors.obrigatorio",
"Senha"));
}
return errors;
}
/**
* @return
*/
public String getAction() {
return action;
}
/**
* @return
*/
public Integer
getIdAdministradorClinica() {
return idAdministradorClinica;
}
/**
* @return
*/
public Integer getIdClinica() {
return idClinica;
}
/**
* @return
*/
public String getNome() {
return nome;
}
/**
* @return
*/
public String getLogin() {
return login;
}
/**
* @return
*/
public String getSenha() {
return senha;
}
/**
* @return
*/
public String getCidade() {
return cidade;
}
/**
* @return
*/
public String getUf() {

return uf;
}
/**
* @return
*/
public String getDtInicioTrabalho() {
return dtInicioTrabalho;
}

/**
* @param string
*/
public void setAction(String string) {
action = string;
}
/**
* @param integer
*/
public void setIdClinica(Integer
integer) {
idClinica = integer;
}
/**
* @param integer
*/
public void
setIdAdministradorClinica(Integer integer)
{
idAdministradorClinica = integer;
}
/**
* @param string
*/
public void setNome(String string) {
nome = string;
}
/**
* @param string
*/
public void setUf(String string) {
uf = string;
}
/**
* @param string
*/
public void setLogin(String string) {
login = string;
}
/**
* @param string
*/
public void setSenha(String string) {
senha = string;
}
/**
* @param string
*/
public void setDtInicioTrabalho(String
string) {
dtInicioTrabalho = string;
}
/**
* @param string
*/
public void setCidade(String string) {
cidade = string;
}
/**
* @hibernate.property
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* @return
*/
public boolean isAtivo() {
return ativo;
}
/**
* @param byte1
*/
public void setAtivo(boolean boolean1)
{
ativo = boolean1;

this.setEndereco(administradorClinica.getEn
dereco());
this.setEmail(administradorClinica.getEmail
());
this.setTelefone(administradorClinica.getTe
lefone());
this.setCelular(administradorClinica.getCel
ular());

}
this.setCpf(administradorClinica.getCpf());
public AdministradorClinica
getAdministradorClinicaFromForm() {
AdministradorClinica
administradorClinica = new
AdministradorClinica();
if (!(new
Integer(0)).equals(this.getIdAdministradorC
linica()))
administradorClinica.setIdAdministradorClin
ica(this.getIdAdministradorClinica());

this.setLogin(administradorClinica.getLogin
());
this.setSenha(administradorClinica.getSenha
());
this.setCidade(administradorClinica.getCida
de());
this.setUf(administradorClinica.getUf());
this.setAtivo(administradorClinica.isAtivo(
));

administradorClinica.setNome(this.getNome()
);
administradorClinica.setEndereco(this.getEn
dereco());
administradorClinica.setEmail(this.getEmail
());
administradorClinica.setTelefone(this.getTe
lefone());
administradorClinica.setCelular(this.getCel
ular());
administradorClinica.setLogin(this.getLogin
());
administradorClinica.setSenha(this.getSenha
());
administradorClinica.setCidade(this.getCida
de());
administradorClinica.setUf(this.getUf());
administradorClinica.setCpf(this.getCpf());
administradorClinica.setDtInicioTrabalho(Da
te.valueOf(Data.formatDataHora(this.getDtIn
icioTrabalho(), "dd-mm-yyyy", "yyyy-mmdd")));
administradorClinica.setDtNascimento(Date.v
alueOf(Data.formatDataHora(this.getDtNascim
ento(), "dd-mm-yyyy", "yyyy-mm-dd")));
administradorClinica.setAtivo(this.isAtivo(
));
return administradorClinica;
}
public void
administradorClinicaToForm(AdministradorCli
nica administradorClinica) {
this.setNome(administradorClinica.getNome()
);

this.setDtInicioTrabalho(Data.formatDataHor
a(administradorClinica.getDtInicioTrabalho(
).toString(), "yyyy-mm-dd", "dd-mm-yyyy"));
this.setDtNascimento(Data.formatDataHora(ad
ministradorClinica.getDtNascimento().toStri
ng(), "yyyy-mm-dd", "dd-mm-yyyy"));
if
(administradorClinica.getClinica() != null)
this.setIdClinica(administradorClinica.getC
linica().getIdClinica());
}
/**
* @hibernate.property
* @return
*/
public String getCpf() {
return cpf;
}
/**
* @param cpf
*/
public void setCpf(String cpf) {
this.cpf = cpf;
}
/**
* @hibernate.property
* @return
*/
public String getDtNascimento() {
return dtNascimento;
}
/**
* @param dtNascimento
*/
public void setDtNascimento(String
dtNascimento) {
this.dtNascimento = dtNascimento;
}
/**
* @hibernate.property
* @return
*/
public String getEmail() {
return email;
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}
/**
* @param email
*/
public void setEmail(String email) {
this.email = email;
}
/**
* @hibernate.property
* @return
*/
public String getEndereco() {
return endereco;
}
/**
* @param endereco
*/
public void setEndereco(String
endereco) {
this.endereco = endereco;
}
/**
* @hibernate.property
* @return
*/
public String getTelefone() {
return telefone;
}
/**
* @param telefone
*/
public void setTelefone(String
telefone) {
this.telefone = telefone;
}
/**
* @hibernate.property
* @return
*/
public String getCelular() {
return celular;
}
/**
* @param celular
*/
public void setCelular(String celular)
{
this.celular = celular;
}
}

public class
AdministradorClinicaListaAction extends
Action
{
public ActionForward
execute(ActionMapping mapping, ActionForm
form, HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response) throws
Exception
{
HttpSession session =
request.getSession();
Administrador administrador =
(Administrador)
session.getAttribute("administrador");
if (administrador == null)
return
mapping.findForward("loginAdministrador");
AdministradorClinicaFacade
administradorClinicaFacade = new
AdministradorClinicaFacade();
request.setAttribute("administradoresClinic
as", administradorClinicaFacade.findAll());
return mapping.findForward("success");
}
}
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC
"-//Hibernate/Hibernate Mapping DTD
2.0//EN"
"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate
-mapping-2.0.dtd">
<hibernate-mapping>
<class
name="sggc.beans.Administrador"
table="Administrador"
dynamic-update="true"
dynamic-insert="false"
>
<id
name="idAdministrador"
column="idAdministrador"
type="java.lang.Integer"

package sggc.web.admin;
>
import
javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import
javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import javax.servlet.http.HttpSession;
import org.apache.struts.action.Action;
import org.apache.struts.action.ActionForm;
import
org.apache.struts.action.ActionForward;
import
org.apache.struts.action.ActionMapping;
import sggc.beans.Administrador;
import
sggc.business.AdministradorClinicaFacade;
/**
* Controller para listar
pacientes<br>Restrito ao administrador
* @author Eduardo Pereira dos
Santos<eduardop@inf.ufsc.br>
*/

<generator class="native">
</generator>
</id>
<property
name="ativo"
type="boolean"
update="true"
insert="true"
column="ativo"
/>
<property
name="email"
type="java.lang.String"
update="true"
insert="true"
column="email"
/>
<property
name="nome"
type="java.lang.String"
update="true"
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name="dtInicioTrabalho"
type="java.sql.Date"
update="true"
insert="true"
column="dtInicioTrabalho"

insert="true"
column="nome"
/>
<property
name="telefone"
type="java.lang.String"
update="true"
insert="true"
column="telefone"
/>
<property
name="login"
type="java.lang.String"
update="true"
insert="true"
column="login"
/>
<property
name="senha"
type="java.lang.String"
update="true"
insert="true"
column="senha"
/>
<property
name="dtNascimento"
type="java.sql.Date"
update="true"
insert="true"
column="dtNascimento"
/>
<property
name="cidade"
type="java.lang.String"
update="true"
insert="true"
column="cidade"
/>
<property
name="uf"
type="java.lang.String"
update="true"
insert="true"
column="uf"
/>
<property
name="celular"
type="java.lang.String"
update="true"
insert="true"
column="celular"
/>
<property
name="cpf"
type="java.lang.String"
update="true"
insert="true"
column="cpf"
/>
<property
name="endereco"
type="java.lang.String"
update="true"
insert="true"
column="endereco"
/>
<property

/>
<!-To add non XDoclet property
mappings, create a file named
hibernate-propertiesAdministrador.xml
containing the additional
properties and place it in your merge dir.
-->
</class>
</hibernate-mapping>
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC
"-//Hibernate/Hibernate Mapping DTD
2.0//EN"
"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate
-mapping-2.0.dtd">
<hibernate-mapping>
<class
name="sggc.beans.AdministradorClinica"
table="administrador_clinica"
dynamic-update="true"
dynamic-insert="false"
>
<id
name="idAdministradorClinica"
column="idAdministradorClinica"
type="java.lang.Integer"
>
<generator class="native">
</generator>
</id>
<property
name="nome"
type="java.lang.String"
update="true"
insert="true"
column="nome"
/>
<property
name="dtInicioTrabalho"
type="java.sql.Date"
update="true"
insert="true"
column="dtInicioTrabalho"
/>
<property
name="login"
type="java.lang.String"
update="true"
insert="true"
column="login"
/>
<property
name="senha"
type="java.lang.String"
update="true"
insert="true"
column="senha"
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name="celular"
type="java.lang.String"
update="true"
insert="true"
column="celular"

/>
<property
name="cidade"
type="java.lang.String"
update="true"
insert="true"
column="cidade"
/>
<property
name="uf"
type="java.lang.String"
update="true"
insert="true"
column="uf"
/>
<many-to-one
name="clinica"
class="sggc.beans.Clinica"
cascade="none"
outer-join="auto"
update="true"
insert="true"
column="Clinica_idClinica"
/>
<property
name="ativo"
type="boolean"
update="true"
insert="true"
column="ativo"
/>
<property
name="cpf"
type="java.lang.String"
update="true"
insert="true"
column="cpf"
/>
<property
name="dtNascimento"
type="java.sql.Date"
update="true"
insert="true"
column="dtNascimento"
/>
<property
name="email"
type="java.lang.String"
update="true"
insert="true"
column="email"
/>
<property
name="endereco"
type="java.lang.String"
update="true"
insert="true"
column="endereco"
/>
<property
name="telefone"
type="java.lang.String"
update="true"
insert="true"
column="telefone"
/>
<property

/>
<!-To add non XDoclet property
mappings, create a file named
hibernate-propertiesAdministradorClinica.xml
containing the additional
properties and place it in your merge dir.
-->
</class>
</hibernate-mapping>
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC
"-//Hibernate/Hibernate Mapping DTD
2.0//EN"
"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate
-mapping-2.0.dtd">
<hibernate-mapping>
<class
name="sggc.beans.Clinica"
table="Clinica"
dynamic-update="true"
dynamic-insert="false"
>
<id
name="idClinica"
column="idClinica"
type="java.lang.Integer"
>
<generator class="native">
</generator>
</id>
<property
name="nome"
type="java.lang.String"
update="true"
insert="true"
column="nome"
/>
<property
name="bairro"
type="java.lang.String"
update="true"
insert="true"
column="bairro"
/>
<property
name="cidade"
type="java.lang.String"
update="true"
insert="true"
column="cidade"
/>
<property
name="uf"
type="java.lang.String"
update="true"
insert="true"
column="uf"
/>
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<set
name="administradoresClinicas"
lazy="false"
inverse="true"
cascade="none"
sort="unsorted"
order-by="dtInicioTrabalho"
>
<key
column="Clinica_idClinica"
/>

name="telefone"
type="java.lang.String"
update="true"
insert="true"
column="telefone"
/>
<!-To add non XDoclet property
mappings, create a file named
hibernate-propertiesClinica.xml
containing the additional
properties and place it in your merge dir.
-->

<one-to-many
</class>
class="sggc.beans.AdministradorClinica"
/>
</set>

</hibernate-mapping>
<?xml version="1.0"?>

<set
name="consultas"
lazy="false"
inverse="true"
cascade="none"
sort="unsorted"
order-by="dataConsulta"
>
<key
column="Clinica_idClinica"
/>
<one-to-many
class="sggc.beans.Consulta"
/>
</set>
<set
name="medicosClinicas"
lazy="false"
inverse="true"
cascade="none"
sort="unsorted"
>
<key
column="Clinica_idClinica"
/>
<one-to-many
class="sggc.beans.MedicoClinica"
/>
</set>
<property
name="endereco"
type="java.lang.String"
update="true"
insert="true"
column="endereco"
/>
<property
name="email"
type="java.lang.String"
update="true"
insert="true"
column="email"
/>
<property

<!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC
"-//Hibernate/Hibernate Mapping DTD
2.0//EN"
"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate
-mapping-2.0.dtd">
<hibernate-mapping>
<class
name="sggc.beans.Consulta"
table="Consulta"
dynamic-update="true"
dynamic-insert="false"
>
<id
name="idConsulta"
column="idConsulta"
type="java.lang.Integer"
>
<generator class="native">
</generator>
</id>
<property
name="altura"
type="double"
update="true"
insert="true"
column="altura"
/>
<property
name="comentarios"
type="java.lang.String"
update="true"
insert="true"
column="comentarios"
/>
<property
name="dataConsulta"
type="java.sql.Date"
update="true"
insert="true"
column="dataConsulta"
/>
<many-to-one
name="medico"
class="sggc.beans.Medico"
cascade="none"
outer-join="auto"
update="true"
insert="true"
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column="Medico_idMedico"
/>
<many-to-one
name="clinica"
class="sggc.beans.Clinica"
cascade="none"
outer-join="auto"
update="true"
insert="true"
column="Clinica_idClinica"
/>
<many-to-one
name="paciente"
class="sggc.beans.Paciente"
cascade="none"
outer-join="auto"
update="true"
insert="true"
column="Paciente_idPaciente"
/>
<property
name="perimetroCefalico"
type="double"
update="true"
insert="true"
column="perimetroCefalico"
/>
<property
name="peso"
type="double"
update="true"
insert="true"
column="peso"
/>
<!-To add non XDoclet property
mappings, create a file named
hibernate-propertiesConsulta.xml
containing the additional
properties and place it in your merge dir.
-->
</class>
</hibernate-mapping>
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC
"-//Hibernate/Hibernate Mapping DTD
2.0//EN"
"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate
-mapping-2.0.dtd">
<hibernate-mapping>
<class
name="sggc.beans.Medico"
table="Medico"
dynamic-update="true"
dynamic-insert="false"
>
<id
name="idMedico"
column="idMedico"
type="java.lang.Integer"
>
<generator class="native">
</generator>
</id>

<property
name="ativo"
type="boolean"
update="true"
insert="true"
column="ativo"
/>
<property
name="login"
type="java.lang.String"
update="true"
insert="true"
column="login"
/>
<property
name="nome"
type="java.lang.String"
update="true"
insert="true"
column="nome"
/>
<property
name="senha"
type="java.lang.String"
update="true"
insert="true"
column="senha"
/>
<set
name="consultas"
lazy="false"
inverse="true"
cascade="none"
sort="unsorted"
order-by="dataConsulta"
>
<key
column="Medico_idMedico"
/>
<one-to-many
class="sggc.beans.Consulta"
/>
</set>
<set
name="medicosClinicas"
lazy="false"
inverse="true"
cascade="none"
sort="unsorted"
order-by="dtInicioAtendimento"
>
<key
column="Medico_idMedico"
/>
<one-to-many
class="sggc.beans.MedicoClinica"
/>
</set>
<property
name="crm"
type="java.lang.String"
update="true"
insert="true"
column="crm"
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/>
<property
name="dtNascimento"
type="java.sql.Date"
update="true"
insert="true"
column="dtNascimento"
/>
<property
name="telefone"
type="java.lang.String"
update="true"
insert="true"
column="telefone"
/>
<property
name="celular"
type="java.lang.String"
update="true"
insert="true"
column="celular"
/>
<property
name="endereco"
type="java.lang.String"
update="true"
insert="true"
column="endereco"
/>
<property
name="cidade"
type="java.lang.String"
update="true"
insert="true"
column="cidade"
/>
<property
name="uf"
type="java.lang.String"
update="true"
insert="true"
column="uf"
/>
<property
name="email"
type="java.lang.String"
update="true"
insert="true"
column="email"
/>
<!-To add non XDoclet property
mappings, create a file named
hibernate-propertiesMedico.xml
containing the additional
properties and place it in your merge dir.
-->

"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate
-mapping-2.0.dtd">
<hibernate-mapping>
<class
name="sggc.beans.MedicoClinica"
table="medico_clinica"
dynamic-update="true"
dynamic-insert="false"
>
<id
name="idMedicoClinica"
column="idMedicoClinica"
type="java.lang.Integer"
>
<generator class="native">
</generator>
</id>
<property
name="dtInicioAtendimento"
type="java.sql.Date"
update="true"
insert="true"
column="dtInicioAtendimento"
/>
<many-to-one
name="medico"
class="sggc.beans.Medico"
cascade="none"
outer-join="auto"
update="true"
insert="true"
column="Medico_idMedico"
/>
<many-to-one
name="clinica"
class="sggc.beans.Clinica"
cascade="none"
outer-join="auto"
update="true"
insert="true"
column="Clinica_idClinica"
/>
<!-To add non XDoclet property
mappings, create a file named
hibernate-propertiesMedicoClinica.xml
containing the additional
properties and place it in your merge dir.
-->
</class>
</hibernate-mapping>
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC
"-//Hibernate/Hibernate Mapping DTD
2.0//EN"

</class>
</hibernate-mapping>
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC
"-//Hibernate/Hibernate Mapping DTD
2.0//EN"

"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate
-mapping-2.0.dtd">
<hibernate-mapping>
<class
name="sggc.beans.Paciente"
table="Paciente"
dynamic-update="true"
dynamic-insert="false"
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column="uf"

>
/>
<id
name="idPaciente"
column="idPaciente"
type="java.lang.Integer"
unsaved-value="null"
>
<generator class="native">
</generator>
</id>
<property
name="dataNascimento"
type="java.sql.Date"
update="true"
insert="true"
column="dataNascimento"
/>
<property
name="nome"
type="java.lang.String"
update="true"
insert="true"
column="nome"
/>
<property
name="localNascimento"
type="java.lang.String"
update="true"
insert="true"
column="localNascimento"
/>
<set
name="consultas"
lazy="false"
inverse="true"
cascade="none"
sort="unsorted"
order-by="dataConsulta"
>
<key
column="Paciente_idPaciente"
/>

<property
name="nomePai"
type="java.lang.String"
update="true"
insert="true"
column="nomePai"
/>
<property
name="nomeMae"
type="java.lang.String"
update="true"
insert="true"
column="nomeMae"
/>
<property
name="grupoSangue"
type="java.lang.String"
update="true"
insert="true"
column="grupoSangue"
/>
<property
name="fatRiscoPaiObeso"
type="boolean"
update="true"
insert="true"
column="fatRiscoPaiObeso"
/>
<property
name="fatRiscoPaiDiabete"
type="boolean"
update="true"
insert="true"
column="fatRiscoPaiDiabete"
/>
<property
name="fatRiscoPaiCancer"
type="boolean"
update="true"
insert="true"
column="fatRiscoPaiCancer"
/>

<one-to-many
class="sggc.beans.Consulta"
/>
</set>
<property
name="sexo"
type="java.lang.String"
update="true"
insert="true"
column="sexo"
/>
<property
name="cidade"
type="java.lang.String"
update="true"
insert="true"
column="cidade"
/>
<property
name="uf"
type="java.lang.String"
update="true"
insert="true"

<property
name="fatRiscoPaiHas"
type="boolean"
update="true"
insert="true"
column="fatRiscoPaiHas"
/>
<property
name="fatRiscoPaiCardio"
type="boolean"
update="true"
insert="true"
column="fatRiscoPaiCardio"
/>
<property
name="fatRiscoPaiDislipi"
type="boolean"
update="true"
insert="true"
column="fatRiscoPaiDislipi"
/>
<property
name="mesesLeiteMaterno"
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type="java.lang.Integer"
update="true"
insert="true"
column="mesesLeiteMaterno"
/>
<property
name="fatRiscoMaeObeso"
type="boolean"
update="true"
insert="true"
column="fatRiscoMaeObeso"
/>
<property
name="fatRiscoMaeDiabete"
type="boolean"
update="true"
insert="true"
column="fatRiscoMaeDiabete"
/>
<property
name="fatRiscoMaeCancer"
type="boolean"
update="true"
insert="true"
column="fatRiscoMaeCancer"
/>
<property
name="fatRiscoMaeHas"
type="boolean"
update="true"
insert="true"
column="fatRiscoMaeHas"
/>
<property
name="fatRiscoMaeCardio"
type="boolean"
update="true"
insert="true"
column="fatRiscoMaeCardio"
/>
<property
name="fatRiscoMaeDislipi"
type="boolean"
update="true"
insert="true"
column="fatRiscoMaeDislipi"
/>
<property
name="alturaMae"
type="double"
update="true"
insert="true"
column="alturaMae"
/>
<property
name="alturaPai"
type="double"
update="true"
insert="true"
column="alturaPai"
/>
<property
name="pesoMae"
type="double"
update="true"
insert="true"
column="pesoMae"
/>

<property
name="pesoPai"
type="double"
update="true"
insert="true"
column="pesoPai"
/>
<property
name="perimetroPai"
type="double"
update="true"
insert="true"
column="perimetroPai"
/>
<property
name="perimetroMae"
type="double"
update="true"
insert="true"
column="perimetroMae"
/>
<!-To add non XDoclet property
mappings, create a file named
hibernate-propertiesPaciente.xml
containing the additional
properties and place it in your merge dir.
-->
</class>
</hibernate-mapping>
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"
?>
<!DOCTYPE struts-config PUBLIC
"-//Apache Software
Foundation//DTD Struts Configuration
1.1//EN"
"struts-config_1_1.dtd">
<struts-config>
<!-- teste -->
<form-beans>
<!-- Global Forms -->
<!-- Locale form bean -->
<form-bean name="localeForm"
type="org.apache.struts.action.DynaActionFo
rm">
<form-property name="language"
type="java.lang.String"/>
<form-property name="country"
type="java.lang.String"/>
</form-bean>
<form-bean
name="consultaForm"
type="sggc.web.medico.ConsultaForm"/>
<!-- Área Médico -->
<form-bean name="medicoLoginForm"
type="sggc.web.medico.LoginForm"/>
<form-bean
name="medicoPacienteForm"
type="sggc.web.medico.PacienteForm"/>
<form-bean
name="medicoAlterarSenhaForm"
type="sggc.web.medico.AlterarSenhaForm"/>
<!-- Área Administração -->
<form-bean name="adminLoginForm"
type="sggc.web.admin.LoginForm"/>
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<form-bean name="adminPacienteForm"
type="sggc.web.admin.PacienteForm"/>
<form-bean name="adminClinicaForm"
type="sggc.web.admin.ClinicaForm"/>
<form-bean
name="adminAdministradorForm"
type="sggc.web.admin.AdministradorForm"/>
<form-bean name="adminMedicoForm"
type="sggc.web.admin.MedicoForm"/>
<form-bean
name="adminAdministradorClinicaForm"
type="sggc.web.admin.AdministradorClinicaFo
rm"/>
<form-bean
name="adminMedicoClinicaForm"
type="sggc.web.admin.MedicoClinicaForm"/>
<form-bean
name="adminHistoricoConsultaForm"
type="sggc.web.admin.HistoricoConsultaForm"
/>
</form-beans>
<global-forwards>
<forward name="loginMedico"
path="/medico/login.do"/>
<forward name="error"
path="/error.jsp"/>
<forward name="loginAdministrador"
path="/admin/login.do"/>
</global-forwards>
<action-mappings>
<!-- Locale Action -->
<action name="localeForm"
path="/locale" scope="request"
type="sggc.web.LocaleAction">
<forward name="success"
path="/index.jsp"/>
</action>
<!--action
path="/admin/fotos/fotoDownload"
type="amorprasempre.web.admin.fotos.FotoDow
nloadAction"/-->
<!-- Ações do Restrito ao Médico --

validate="false">
<forward name="success"
path="/medico/consulta.jsp"/>
<forward name="consulta2"
path="/medico/consulta2.jsp"/>
</action>
<action path="/medico/grafico"
type="sggc.web.medico.GraficoAction">
<forward name="success"
path="/medico/grafico.jsp"/>
</action>
<action input="editar"
name="medicoPacienteForm"
path="/medico/paciente"
scope="request"
type="sggc.web.medico.PacienteAction
"
validate="false">
<forward name="editar"
path="/medico/paciente.jsp"/>
<forward name="lista"
path="/medico/pacientes.do"/>
</action>
<action input="success"
name="medicoAlterarSenhaForm"
path="/medico/senha"
scope="request"
type="sggc.web.medico.AlterarSenhaAc
tion"
validate="false">
<forward name="success"
path="/medico/senha.jsp"/>
</action>
<!-- Ações do Restrito ao
Administrador -->
<action input="failure"
name="adminLoginForm"
path="/admin/login"
scope="request"

>
<action input="failure"
name="medicoLoginForm"
path="/medico/login"
scope="request"
type="sggc.web.medico.LoginAction"
validate="true">
<forward name="failure"
path="/medico/index.jsp"/>
<forward name="success"
path="/medico/clinicas.do"/>
</action>
<action path="/medico/pacientes"
type="sggc.web.medico.PacienteListaAction">
<forward name="success"
path="/medico/pacientes.jsp"/>
</action>
<action path="/medico/clinicas"
type="sggc.web.medico.ClinicaListaAction">
<forward name="success"
path="/medico/clinicas.jsp"/>
</action>
<action input="success"
name="consultaForm"
path="/medico/consulta"
scope="request"
type="sggc.web.medico.ConsultaAction
"

type="sggc.web.admin.LoginAction"
validate="true">
<forward name="failure"
path="/admin/index.jsp"/>
<forward name="success"
path="/admin/principal.jsp"/>
</action>
<action path="/admin/medicos"
type="sggc.web.admin.MedicoListaAction">
<forward name="success"
path="/admin/medicos.jsp"/>
</action>
<action input="editar"
name="adminMedicoForm"
path="/admin/medico"
scope="request"
type="sggc.web.admin.MedicoAction"
validate="false">
<forward name="editar"
path="/admin/medico.jsp"/>
<forward name="lista"
path="/admin/medicos.do"/>
</action>
<action
path="/admin/administradores"
type="sggc.web.admin.AdministradorListaActi
on">
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<forward name="success"
path="/admin/administradores.jsp"/>
</action>
<action input="editar"
name="adminAdministradorForm"
path="/admin/administrador"
scope="request"
type="sggc.web.admin.AdministradorAc

<action
path="/admin/administradoresClinicas"
type="sggc.web.admin.AdministradorClinicaLi
staAction">
<forward name="success"
path="/admin/administradoresClinicas.jsp"/>
</action>
<action input="editar"
name="adminAdministradorClinicaForm"

tion"
validate="false">
<forward name="editar"
path="/admin/administrador.jsp"/>
<forward name="lista"
path="/admin/administradores.do"/>
</action>
<action path="/admin/pacientes"
type="sggc.web.admin.PacienteListaAction">
<forward name="success"
path="/admin/pacientes.jsp"/>
</action>
<action input="editar"
name="adminPacienteForm"
path="/admin/paciente"
scope="request"
type="sggc.web.admin.PacienteAction"
validate="false">
<forward name="editar"
path="/admin/paciente.jsp"/>
<forward name="lista"
path="/admin/pacientes.do"/>
</action>
<action path="/admin/clinicas"
type="sggc.web.admin.ClinicaListaAction">
<forward name="success"
path="/admin/clinicas.jsp"/>
</action>
<action input="editar"
name="adminClinicaForm"
path="/admin/clinica"
scope="request"

path="/admin/administradorClinica"
scope="request"
type="sggc.web.admin.AdministradorCl
inicaAction"
validate="false">
<forward name="editar"
path="/admin/administradorClinica.jsp"/>
<forward name="lista"
path="/admin/administradoresClinicas.do"/>
</action>
<action path="/admin/consultas"
type="sggc.web.admin.ConsultaListaAction">
<forward name="success"
path="/admin/consultas.jsp"/>
</action>
<action input="editar"
name="consultaForm"
path="/admin/consulta"
scope="request"
type="sggc.web.admin.ConsultaAction"
validate="false">
<forward name="editar"
path="/admin/consulta.jsp"/>
<forward name="lista"
path="/admin/consultas.do"/>
</action>
<action path="/admin/grafico"
type="sggc.web.medico.GraficoAction">
<forward name="success"
path="/medico/grafico.jsp"/>
</action>
<action input="adicionar"
name="adminHistoricoConsultaForm"

type="sggc.web.admin.ClinicaAction"
validate="false">
<forward name="editar"
path="/admin/clinica.jsp"/>
<forward name="lista"
path="/admin/clinicas.do"/>
<forward name="listaMedicos"
path="/admin/medicosClinicas.do"/>
</action>
<action path="/admin/medicoClinica"
type="sggc.web.admin.MedicoClinicaAction">
<forward name="success"
path="/admin/medicosClinica.jsp"/>
<forward name="inserir"
path="/admin/medicosClinicas.do"/>
<forward name="excluir"
path="/admin/medicosClinicas.do"/>
</action>
<action
path="/admin/medicosClinicas"
type="sggc.web.admin.MedicoClinicaListaActi
on">
<forward name="success"
path="/admin/medicosClinicas.jsp"/>
</action>

path="/admin/historicoConsulta"
scope="request"
type="sggc.web.admin.HistoricoConsul
taAction"
validate="false">
<forward name="medicos"
path="/admin/historicoConsultaMedicos.jsp"/
>
<forward name="clinicas"
path="/admin/historicoConsultaClinicas.jsp"
/>
<forward name="inserir"
path="/admin/historicoConsulta.jsp"/>
<forward name="lista"
path="/admin/consultas.do"/>
</action>

</action-mappings>
<controller>
<set-property
property="inputForward" value="true"/>
</controller>
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<message-resources
parameter="sggc.resources.ApplicationResour
ces"/>
<plug-in
className="org.apache.struts.plugins.Module
ConfigVerifier"/>
</struts-config>

