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1. RESUMO 

Com o objetivo de solucionar problemas que ocorrem no dia-a-dia de uma 

empresa, neste artigo, foi proposto a implementação de um sistema de cadastro de 

pacientes e agendamentos de consultas, para que trabalhos feitos manualmente, 

fossem excluídos de uma determinada clínica. Da mesma forma para o paciente, a 

implementação de um sistema android, onde possam ser visualizadas todas as 

consultas para este paciente. Garantindo a segurança dos dados, agilidade nos 

processos e economia para empresa, este artigo demostra os benefícios que a 

implementação de sistemas pode trazer a uma empresa, em comparação aos custos 

com processos feitos manualmente. 

Palavras-chave: Java. Android. Implementação. Sistemas. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Atualmente, o acesso a tecnologia esta fazendo com que as pessoas 

precisem de informações rápidas e sem burocracia. Dessa forma os processos que 

não possuem informatização, acabam trazendo alguns problemas que, podem afetar 

diversas áreas, como: Empresas, Clientes e até mesmo o meio ambiente. 

Como um processo sem informatização irá garantir que as informações 

possam chegar de forma eficaz e assertiva rapidamente? Para garantir que a 

informação seja entregue de forma mais rápida, a implementação de um sistema de 

cadastro e agendamento de consultas para uma clínica médica, será a forma mais 

eficaz para que processos manuais deixem de ser utilizados e que o sistema 

implementado satisfaça todas as necessidades do cliente/empresa. 

 
Todo sistema tem finalidade definida, ou seja, todo sistema existe para 
alcançar um ou mais objetivos. Um objetivo é uma situação desejada, um 
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resultado a alcançar. Vimos também que um sistema é eficaz quando 
alcança adequadamente os objetivos para os quais foi criado. A eficácia 
está ligada aos fins, aos resultados, aos objetivos alcançados 
(CHIAVENATO, 2010, p. 41). 
 

A implementação desse sistema irá reduzir custos com papéis, tonners de 

impressoras, manutenção de impressoras, (cada filial chega a gastar quase  

R$ 390,00 reais por mês), irá agilizar processos que são feitos manualmente, como 

o cadastro e agendamento de consultas, manterá os dados seguros em um banco 

de dados e deixará os pacientes da clínica com as informações sobre suas 

consultas na palma das mãos, através do aplicativo para smartphone com a 

plataforma android, fazendo com que não tenha necessidade de ligações para saber 

quando será uma consulta, pois poderá ser visualizada pelo Smartphone com alguns 

“cliques”. 

 

3. OBJETIVOS 

Este artigo cientifico tem como objetivo, implementar um sistema para 

informatizar os cadastros de pacientes e agendamentos de consultas que pode ser 

utilizado em hospitais, clínicas e escritórios, utilizando as plataformas JAVA para 

Desktop e android para Smartphone, garantindo a rapidez nos processos, segurança 

dos dados e a entrega da informação de forma mais eficaz para seus pacientes. 

 

4. METODOLOGIA 

Segundo Yin (2015) o método de estudo de caso é utilizado para estudar e 

investigar uma determinada situação, trazendo um comparativo através de 

pesquisas, estudos e questionários. Esse método pode ser tornar muito difícil de ser 

utilizado, se realizado de forma indevida. 

 
Fazer um estudo de caso de forma apropriada significa ter em vista cinco 
preocupações tradicionais sobre estudo de caso – Conduzir a pesquisa de 
forma rigorosa, evitar confusões com casos de ensino, saber como chegar a 
conclusões generalizadas quando desejado, gerir cuidadosamente o nível 
de esforço e compreender a vantagem comparativa da pesquisa de estudo 
de caso (YIN, 2015, p. 2). 
 

Segundo Cervo, Bervian e da Silva, o método bibliográfico é o estudo que se 

da através de referências, ou seja, algo que já está publicado e que usaremos como 

base de conhecimento para a nossa pesquisa ou investigação. 
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A pesquisa bibliográfica procura explicar um problema a partir de 
referências teóricas publicadas em artigos, livros, dissertações e teses. 
Pode ser realizada independentemente ou como parte da pesquisa 
descritiva ou experimental. Em ambos os casos, busca-se conhecer e 
analisar as contribuições culturais ou científicas do passado sobre 
determinado assunto, tema ou problema. (CERVO; BERVIAN; DA SILVA, 
2006, p. 60). 
 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para desenvolver as aplicações mobile e desktop, iremos utilizar algumas 

ferramentas para que o objetivo final seja atingido. Vamos precisar de alguns 

recursos que estão no mercado há algum tempo, para que os programas atendam 

às necessidades aos quais foram criados, de forma eficaz e segura. São essas 

ferramentas: 

 

5.1  FUNDAMENTAÇÕES TEÓRICAS 

Antes de iniciar a programação, é necessário conhecer todos os processos 

envolvidos, como, os requisitos do sistema, as necessidades do cliente e o tipo de 

linguagem de programação a ser utilizada. É necessário fazer um estudo detalhado 

do problema e buscar a melhor solução para atender as necessidades do cliente, 

utilizando programas e softwares específicos. 

 

5.1.1 JAVA 

Java é uma linguagem de programação orientado a objetos e foi desenvolvida 

na década de 90 por uma equipe de programadores na empresa Sun Microsystems, 

chefiada por James Gosling. Seu objetivo era que a linguagem Java fosse 

executada em variedades de sistemas computacionais e dispositivos controlados por 

computador.  

Com a explosão da web no mundo, a sun viu a oportunidade de usar o Java 

para adicionar conteúdo dinâmico e desde seu lançamento, a linguagem foi adotada 

mais rapidamente do que qualquer outra linguagem de programação. E nos dias de 

hoje é uma referência no mercado de desenvolvimento de software. (DEITEL; DEITEL, 

2017). 

A seguir um exemplo do famoso método “Olá Mundo” para entendermos um 

pouco das funções public, static, void, main e String[] na linguagem de programação 

orientada a objeto JAVA. 
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Figura 1 - Exemplo Olá mundo JAVA 

 

Fonte: Do autor (2018) 

 

5.1.2  ANDROID 

Atualmente ficar sem a companhia de um celular é praticamente impossível, 

seja para ver e-mails, tirar fotos ou acompanhar as redes sociais. Portanto fica claro 

que os smartphones são objetos quase que inseparáveis das pessoas. Segundo as 

pesquisas, 3 bilhões de pessoas possuem um smartphone e os aplicativos 

explodiram no mundo rendendo bilhões todos os anos. 

O Android é o sistema operacional da Google e é líder mundial nesse 

segmento. O sistema é baseado em Linux e possui licença de código aberto. 

Atualmente as linguagens oficias do android são Java e Kotlin. (LECHETA, 2016). 

 
No entanto, o sucesso do Android não se deve apenas à força do Google – 
por trás do desenvolvimento de toda a plataforma estão gigantes do 
mercado de mobilidade, como fabricantes de celulares e operadoras. Esse 
grupo que ajuda no desenvolvimento da plataforma é chamado de OHA 
(OPEN HANDSETALLIANCE) e conta com nomes de peso como Intel, 
Samsung, LG, Motorola, Sony Ericsson, HTC, Sprint Nextel, ASUS, Acer, 
Dell, Garmin etc. (LECHETA, 2016, p. 17). 

 

5.1.3  SQL SERVER 

Para gerenciar os dados de forma inteligente e segura, as empresas estão 

utilizando o recurso dos bancos de dados para ajudar no crescimento da empresa. 

As informações estão sendo consideradas como um dos ativos de estratégia mais 

importantes, pois representa o fluxo de conhecimento para atuação nos negócios, 

assim se faz necessário a utilização do banco de dados, para que as informações 

possam ser acessadas de forma segura, atualizada, na hora e no lugar onde for 

necessário. (PUGA; FRANÇA; GOYA, 2014). 
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Para as nossas aplicações utilizaremos o banco de dados da Microsoft, o 

SQL Server 2014, para inserir, atualizar, consultar e deletar informações de acordo 

com as necessidades das aplicações desenvolvidas nesse artigo. 

 

5.1.4  UML 

Um acrônimo para expressão Unified Modeling Language, pela definição do 

seu nome. UML é uma linguagem que define alguns recursos que nos auxilia na 

documentação dos sistemas orientados a objetos que desenvolvemos. Ela possui 

nove tipos de diagramas que são usados para documentar e modelar os diversos 

aspectos dos sistemas. (MEDEIROS, 2004). 

Vamos utilizar alguns desses diagramas para documentar as necessidades 

de nosso cliente e para facilitar a programação das aplicações a serem 

desenvolvidas. 

 

5.1.4.1 DIAGRAMA DE CASO DE USO 

Esse diagrama documenta o que o sistema faz do ponto de vista do usuário. 

Em outras palavras, ele descreve as principais funcionalidades do sistema e a 

interação dessas funcionalidades com os usuários do mesmo sistema. (MEDEIROS, 

2004). 

 

5.1.4.2 DIAGRAMA DE CLASSES 

Em programação, um diagrama de classes é uma representação da estrutura 

e relações das classes que servem de modelo para objetos. É uma modelagem 

muito útil para o desenvolvimento de sistemas, pois define todas as classes que o 

sistema necessita possuir e é a base para a construção dos diagramas de 

comunicação, sequência e estados. (MEDEIROS, 2004). 

 

5.1.4.3 DIAGRAMA DE SEQUENCIAS 

É um diagrama representando a sequência de processos num programa de 

computador. Como um projeto pode ter vários métodos em classes diferentes, pode 

ser difícil determinar a sequência do seu comportamento. O diagrama de sequência 

representa essa informação de uma forma simples e lógica. A figura a seguir nos 

mostrará como funciona um diagrama de sequências. (MEDEIROS, 2004). 
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5.2 FUNCIONAMENTO DO SISTEMA 

Aqui vamos mostrar como será o funcionamento do sistema, para melhor 

entendimento do caminho feito pelo empregado, paciente e do sistema, iremos 

utilizar o diagrama de sequência para visualizar esse processo desde seu início, até 

a conclusão. 

1. Paciente solicita consulta; 

2. Empregado faz login no sistema; 

3. Empregado cadastra paciente no sistema; 

4. Empregado disponibiliza horários; 

5. Paciente escolhe horário; 

6. Empregado marca consulta; 

7. Paciente faz login no app; 

8. Paciente visualiza consultas marcadas; 

 

Figura 2 - Diagrama de sequências 

 

Fonte: Do autor (2018) 

 

6. RESULTADOS 

Após a conclusão dos requisitos do cliente, entender as necessidades que o 

sistema deveria atender e toda a programação do sistema para desktop e android, 

abaixo listamos os resultados obtidos, após a implantação do sistema de cadastro e 

agendamento na clínica. 
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6.1 ESCOPO DOS SISTEMAS 

Com toda a programação finalizada, o resultado deixou a estética do sistema 

com uma aparência agradável para os pacientes e para os funcionários da clínica, 

fazendo com que a utilização do sistema não se torne difícil. Abaixo temos a figura 3 

que mostra como ficou a aparência do sistema em desktop e a aplicação android. 

 

Figura 3 – Aplicação desktop e android 

 

Fonte: Do autor (2018) 

 

6.2 ANALISES  

Conforme será apesentado na figura 4, o valor proposto para a 

implementação do sistema foi de R$ 10.000,00. Dessa forma nos primeiros 12 

meses de operação do sistema, a clínica não obterá lucro, pois no primeiro ano a 

clínica terá que arcar com o seu custo mensal que será de R$ 120,00 e o custo 

mensal do valor do sistema que ficou em R$ 833,33. Dessa forma a clínica terá um 

prejuízo de 12% em relação ao que se gastava sem a implementação.  

Entretanto, após 12 meses, a clínica terá seu custo mensal de apenas R$ 

120,00. Então agora a clínica passará a ter um lucro de 87% em relação ao ano 

anterior. Podemos visualizar na figura 4, os valores mencionados acima, para 

melhor entendimento dos preços que eram gastos pela clínica sem implementação e 

os preços que obtivemos após a implementação do sistema na clínica. Lembrando 

que os valores citados são referentes ao setor de cadastro de pacientes e 

agendamentos de consultas da clínica, a utilização de trabalhos manuais e 
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impressoras que sejam utilizadas em outros setores da clínica, não é aplicada nessa 

ocasião.  

Figura 4 – tabela de precificação  

 

Fonte: Do autor (2018) 

 

6.3 VANTAGENS  

Após a implementação do sistema de cadastro e agendamento de consultas, 

automatizando serviços e removendo trabalhos manuais, com a utilização 

desnecessária de papéis, impressoras e o alto volume de ligações, obtivemos os 

seguintes resultados. 

1. Com a implementação do sistema, reduzimos em 73% conforme exibido 

na figura 4, o valor mensal das ligações realizadas pelos pacientes da 

clínica, que buscavam informações sobre suas consultas. Visto que agora 

os pacientes têm acesso à essas informações no Smarthphone. 

2. Abolindo os processos manuais e a utilização de papéis e impressoras, 

reduzimos em 100% conforme exibido na figura 4, o custo de materiais de 

escritório como, papéis, tonners de impressão, canetas, lápis, borrachas e 

com manutenção das impressoras. 

3. Conseguimos uma economia anual para empresa de 87% conforme 

exibido na figura 4, onde sem implementação a empresa estava gastando 

por ano R$ 10.080,00 e com a implementação passará a gastar por ano 

R$ 1.440,00. 

4. Garantimos a segurança dos dados, evitando a perca de documentos 

impressos ou ilegíveis, pois agora as informações estão sendo salvas 

dentro de um banco de dados. 

5. Reduzimos o tempo de espera para o paciente realizar seu cadastro na 

clínica, não necessitando o preenchimento de formulários a mão, tudo é 
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feito de forma mais rápida e eficaz, através do sistema implantado na 

clínica. 

6. Modernização do ambiente de trabalho, acompanhando as novas 

tecnologias que estão chegando no mercado, onde o foco total está UX 

(user experience) ou traduzido para o português experiência de usuário. 

Dessa forma quanto mais os pacientes estiverem satisfeitos com a clínica, 

a fidelização desse paciente estará garantida. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a implementação do sistema de cadastro e agendamento de consultas, 

obtivemos diversos resultados positivos como, o fim dos processos manuais para os 

funcionários, deixando o atendimento aos pacientes como cadastro e agendamentos 

mais rápido. Trouxe uma economia para clínica de 87% em relação com os gastos 

sem implementação, podendo investir essa quantia em outras áreas se necessário. 

Segurança nos dados dos pacientes, visto que as informações eram anexadas em 

formulários de papéis e guardadas em caixas de arquivos, agora estão mantidas em 

um banco de dados. 

Comodidade para os pacientes visualizarem suas consultas sem a 

necessidade de entrar em contato com a clínica por telefone, utilizando apenas o 

smartphone. A implementação de sistema é uma excelente opção para informatizar 

processos, reduzir custos, gerar segurança dos dados e garantir a satisfação dos 

clientes. Muitos benefícios foram apresentados neste trabalho e recomendamos a 

informatização de processos. 
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