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RESUMO 

 

Os dados das pesquisas clínicas devem ser mantidos, e a sua utilização 

otimizada. No entanto, muitos laboratórios, enfrentam dificuldades para preservar e 

documentar dados farmacogenéticos (PGx). Desde os anos 1990, a maioria dos 

cientistas, eventualmente, têm trabalhado com dados armazenados em softwares de 

planilha, como o Microsoft® Excel®. Embora outras tecnologias possibilitem mais 

recursos para estas atividades, a maioria dos laboratórios de PGx permanecem com 

dados em planilhas incompletas, imprecisas ou múltiplas. Esta abordagem tem se 

demonstrado ser propensa a equívocos, difícil de usar em grupos, além de retardar 

significativamente a entrada e saída de dados. Na verdade, os cientistas da 

computação aconselham que planilhas nunca sejam usadas como um banco de 

dados. A experiência mostrou-nos quão difícil é encontrar dados que foram criados 

anos ou décadas atrás e que são necessários agora. Nesse trabalho, nós fornecemos 

uma plataforma personalizada de armazenamento de dados, amigável ao usuário e 

que facilitará o armazenamento de dados PGx. Os laboratórios se beneficiariam a 

partir desta solução de banco de dados on-line.  Nós acreditamos que ele irá cobrir 

as demandas atuais sobre o registro, manutenção, análise, compartilhamento e 

acesso aos dados. Considerando ainda que os cientistas poderiam acessar seus 

dados a partir de qualquer lugar usando a internet. Este recurso facilitaria uma 

cooperação mais estreita entre laboratórios e garantiria o armazenamento à longo 

prazo de dados científicos. Data PGx é gerenciado centralmente com recursos de 

segurança, motor de workflow flexível e robusta capacidade de auditoria. Por 

exemplo, os dados podem ser descobertos e acessados através de atributos 

detalhados de um objeto, tais como data de criação, autor, palavras-chave, projeto, 

estudo e concessão. Este sistema também pode acompanhar e garantir a 

proveniência dos dados e reprodutibilidade dos dados e acesso a dados de controle 

- exatamente o que é necessário para gerenciar e proteger os dados científicos de 

pacientes. Com esta ferramenta disponível para os cientistas, temos o objetivo final 

de fazer pesquisa a PGx mais produtiva. 
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ABSTRACT 

 

Data from clinical research must be maintained, and its optimal use. However, 

many laboratories struggling to preserve and document pharmacogenetic data (PGX). 

Since the 1990s, most scientists possibly have worked with data stored in spreadsheet 

software, such as Microsoft® Excel®. Although other technologies enable more 

resources for these activities, most PGX laboratories remain with data on incomplete, 

inaccurate or multiple spreadsheets. This approach has been shown to be prone to 

mistakes, difficult to use in groups, and significantly slow down the input and output 

data. In fact, computer scientists advise that spreadsheets are never used as a 

database. Experience has shown us how difficult it is to find data that were created 

years or decades ago and are needed now. In this work, we provide a customized 

platform data storage, user-friendly and to facilitate the PGX data storage. The 

laboratories would benefit from this online database solution. We believe that it will 

cover the current demands on the registration, maintenance, analysis, sharing and 

access to data. Considering also that scientists could access your data from anywhere 

using the Internet. This feature would facilitate closer cooperation between 

laboratories and ensure the long-term storage of scientific data. Date PGX is centrally 

managed with security features, flexible workflow engine and robust audit capability. 

For example, data can be discovered and accessed through detailed attributes of an 

object, such as creation date, author, keywords, design, study and concession. This 

system can also monitor and ensure the source of data and reproducibility of data and 

access control data - exactly what is needed to manage and protect the scientific data 

of patients. With this tool available to scientists, we have the ultimate goal of doing 

research to PGX more productive. 
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1.1  Pesquisa Científica e registro de dados/informações  

 

A palavra pesquisa significa busca, indagação, inquirição, investigação 

(MICHAELIS, 2015). A pesquisa clínica é definida pelo European Medicines Agency 

(EMEA) como:  

 

“qualquer investigação conduzida no ser humano destinada a 

descobrir ou verificar os efeitos clínicos, farmacológicos e/ou outros 

efeitos farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos 

experimentais e/ou identificar os efeitos indesejáveis de um ou mais 

produtos de investigação medicamentosa e/ou para estudar absorção, 

distribuição, metabolismo e excreção de um ou mais medicamentos 

experimentais com o objetivo de averiguar sua segurança e/ou 

eficácia.” (EMA, 2001, p. 5, tradução livre). 

 

Atualmente, a pesquisa clínica inclui elementos que tornam tangíveis o 

processo de indagação e investigação, tais como: a pergunta da pesquisa, o 

delineamento do estudo, sujeitos que participam desta, medidas, variáveis, cálculo do 

tamanho da amostra e outros aspectos estatísticos. 

A pergunta da pesquisa é que desencadeia todo o processo da pesquisa. Ela 

parte de uma preocupação geral e necessita ser reduzida a um tópico concreto e 

factível. Em seguida é realizado o delineamento do estudo e este é um processo 

fundamental para desenvolvimento de uma pesquisa clínica, pois nele será definida a 

estrutura e o desenho desta. Ele pode ser um estudo observacional (estudo de coorte 

ou estudo transversal), um estudo clínico ou um ensaio clínico randomizado cego, por 

exemplo. Também é necessário especificar os critérios de inclusão e exclusão de 

sujeitos no estudo e definir um processo para recrutar um número apropriado de 

pessoas, de acordo com os objetivos da pesquisa. Esse processo deve levar em conta 

as vantagens e desvantagens das diferentes opções de escolhas do sujeito, assim 

como as variáveis que compõem o estudo. Essas variáveis podem ser divididas entre: 

preditoras (idade, raça, sexo), de desfecho (infartos, acidentes vasculares 

encefálicos) e confundidoras (tabagismo, renda familiar). 



 21 

Após a realização da pesquisa, obtêm-se os resultados, ou seja, um conjunto 

de dados que precisam ser tabulados e analisados. A partir de então, o investigador 

pode inferir as conclusões do estudo (HULLEY et al., 2015). 

No fim do século XX teve início uma preocupação da comunidade científica 

com os rumos da pesquisa clínica, visto que as pesquisas das gerações passadas 

não haviam sido propriamente traduzidas, ou seja, os dados das pesquisas não 

haviam sido analisados e/ou estavam isolados uns dos outros. Isso levou cientistas, 

clínicos e criadores de políticas públicas a buscarem o uso da Tecnologia da 

Informação (TI) e de padrões, visando melhorar os cuidados com a saúde através do 

registro preciso das informações das pesquisas. Com o uso desses novos recursos 

computacionais foi possível o desenvolvimento de conjuntos de dados grandes e 

integrados. Isso facilitou a criação de registros de dados clínicos de diversas fontes e 

a atualização regular destes registros, além da possibilidade de analisar e realizar 

cruzamento entre dados (LOPES; HARRINGTO, 2014). 

Segundo Shortliffe e Cimino (2006), a maioria das instituições de saúde está 

buscando desenvolver ambientes integrados de gestão de informação baseados em 

computador. Isso acontece porque computadores com alto poder de processamento 

estão cada vez mais acessíveis. No entanto, a aplicação destas tecnologias nas áreas 

de pesquisa exige conhecimentos específicos. É necessário realizar a integração das 

técnicas usadas nas pesquisas com o desenvolvimento de softwares que facilitem 

esta operação em computadores e a divulgação destes trabalhos. Para isso, os 

profissionais de TI precisam trabalhar juntos com pesquisadores no intuito de 

solucionar este problema (CALEGARI et al., 2014). Visto que, na falta de sistemas 

apropriados para este fim, os pesquisadores fazem uso de programas de computador, 

tais como planilhas eletrônicas, que resolvem parcialmente seus problemas em 

armazenar e analisar grandes volumes de dados, criando soluções frágeis e formando 

ilhas de conhecimento, com difícil acesso à comunidade científica. 

A falta de padrões quanto ao armazenamento de conjuntos de dados científicos 

dificulta sua análise, criando rotinas desnecessárias para validação e revalidação de 

dados que precisam ser analisados. Esse problema se agrava, principalmente, 

quando as análises dependem de cruzamentos de dados com origem em fontes 

distintas. Nessa situação, os processos para união destes dados são demorados e 

podem corromper os dados, gerando assim, informações distorcidas. Em 

consequência disto, acontecem atrasos na interpretação de resultados científicos, a 
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margem de erro aumenta e os dados não são facilmente compartilhados. Em 

contrapartida, o uso de sistemas computadorizados facilita a padronização, 

integração, divulgação e análise dos dados neles armazenados, como será visto 

adiante. 

 

1.2  Tecnologia da Informação 

 

Os recursos tecnológicos e computacionais para geração e uso da informação 

são conceituados como Tecnologia da Informação (REZENDE; ABREU, 2013). Este 

termo é usado desde a década de 80, substituindo as expressões: informática e 

processamentos de dados (LAURINDO, 2008). Neste intuito, faz-se uso de softwares 

(programas de computador) que possam captar as solicitações dos usuários através 

de dispositivos de entrada (teclado, mouse, microfone e outros). Estas solicitações 

são convertidas em dados que, de acordo com a finalidade do programa, são 

armazenados em hard drives (discos rígidos). Quando estes dados são processados, 

o resultado pode ser enviado para dispositivos de saída, tais como: monitores e 

impressoras, com o objetivo de apresentar informações úteis ao usuário. 

Dados são constituídos de fatos crus, como a matrícula de um funcionário ou 

total de horas trabalhadas em um mês. A tabela 1 demonstra como os dados são 

segmentados por tipo. Quando os dados são organizados de forma que apresentem 

um significado, eles se transformam em informação, que é definido como um conjunto 

de fatos que possui valor adicional, além dos fatos individuais (STAIR; RAYNOLDS, 

2014). 
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Tabela 1. Tipos de dados 

DADOS REPRESENTADOS POR 

Dados alfanuméricos Números, letras e outros caracteres 

Dados de imagem Imagens gráficas e figuras 

Dados de áudio Som, ruído ou tons 

Dados de vídeo Imagens ou figuras em movimento 

Fonte: (STAIR; RAYNOLDS, 2014). 

 

 

O primeiro computador para aplicações comerciais apareceu em 1950 (Figura 

1). Seus recursos eram limitados: baixa capacidade de armazenamento, pouco poder 

de processamento e uma estrutura de difícil manutenção (LAURINDO, 2008).  Desde 

então, o avanço destes dispositivos veio acontecendo gradualmente até os anos 80. 

A partir desta data, novas arquiteturas foram necessárias para manter o aumento na 

velocidade das máquinas: paralelização do processamento, pipelines para 

microprocessadores, o conceito de palavra (word), multiprocessadores na mesma 

placa-mãe, dentre outros (PITANGA, 2004). Com a popularização dos computadores 

no meio corporativo e científico, o custo destas máquinas diminuiu e possibilitou a 

criação dos computadores pessoais. 

No meio científico, sobre o trato com cálculos matemáticos de auto-

organização, Capra (1996) descreve os benefícios que antes da invenção dos 

computadores não seriam possíveis. 

 

O desenvolvimento de computadores de alta velocidade 

desempenhou um papel fundamental na nova capacidade de domínio 

da complexidade. Com a ajuda deles, os matemáticos são agora 

capazes de resolver equações complexas, que antes eram intratáveis 

e de descobrir as soluções sob a forma de curvas num gráfico. Dessa 

maneira, eles descobriram novos padrões qualitativos de 

comportamento desses sistemas complexos e um novo nível de 

ordem subjacente ao caos aparente. (CAPRA, 1996, p. 99). 
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Figura 1. UNIVAC, computador da década de 50.  [imagem on-line] Disponível 

em: <en.wikipedia.org/wiki/UNIVAC> [Acessado em 31/08/2015]. 

 

Desde então, o uso de computadores vem crescendo e atualmente, pode ser 

percebido em várias áreas. Segundo Schmitt et al (2015), a TI se transformou em um 

dos elementos-chave para o funcionamento dos serviços de saúde, aumentando a 

eficiência operacional, diminuindo erros de transcrição e possibilitando um acesso 

cada vez mais amplo aos dados dos pacientes através do software: Prontuário 

Eletrônico (PE). Este sistema possibilita rastrear e compartilhar informações do 

paciente ao longo de sua história médica, armazenando resultados laboratoriais e 

disponibilizando-os para os profissionais de saúde. 

O desenvolvimento de softwares laboratoriais pode auxiliar na agilidade, 

confiabilidade, disponibilidade e segurança do processo de coleta de dados. No 

entanto, é importante destacar que o uso do software, por si só, não garante melhorias 

nos processos. Sua integração com os processos laboratoriais, o treinamento dos 

usuários e a aceitação dos colaboradores do laboratório são elementos fundamentais 

para estabelecer uma sinergia com a automação em vista (CALEGARI et al., 2012). 
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1.3  Sistema de Banco de Dados 

 

Um sistema de banco de dados é um sistema computadorizado que possui 

como finalidade geral armazenar informações e permitir que os usuários busquem e 

atualizem essas informações quando solicitarem (DATE, 2004; REZENDE; ABREU, 

2013). É projetado para ajudar na gestão de grandes conjuntos de dados 

(RAMAKRISHNAN; GEHRKE, 2008). Estes dados e informações podem ser qualquer 

coisa que tenha algum significado para o usuário ou pesquisador e possa ser inserida 

em um programa de computador. 

Compreende-se como usuários os indivíduos que farão uso do sistema e que 

nele façam algum tipo de inserção de informações ou algum tipo de alteração das 

informações nele contidas, assim como, os indivíduos que façam uso do sistema com 

interesse na visualização e análise das informações apresentadas por este sistema. 

Os dados são, em geral, organizados em uma hierarquia que tem início pela 

menor parte: o bit (dígito binário). Este representa um circuito que pode estar ligado 

ou desligado. O bit pode ser organizado em bytes, que representam um caractere 

(letras, números ou símbolos). A combinação de caracteres forma um campo (coluna) 

que descreve o aspecto de um objeto. Um conjunto de campos relacionados compõe 

um registro (linha) e este pode fornecer a descrição de um objeto ou atividade. A 

combinação de registros é um arquivo (tabela) e a combinação de arquivos resulta 

em um banco de dados (STAIR; RAYNOLDS, 2014). 

A maioria dos sistemas de bancos de dados atuais baseia-se no modelo de 

dados relacional. Um modelo de dado é uma coleção de construtores de alto nível 

para descrição dos dados e que ocultam detalhes de baixo nível do armazenamento. 

Neste modelo se faz o uso de entidades, que são objetos do mundo real distinguíveis 

de outros objetos. Toda entidade possui pelo menos um atributo, que são informações 

que referenciam a entidade (RAMAKRISHNAN; GEHRKE, 2008; ROB; CORONEL, 

2011) e são relacionadas, como demonstrado na figura 2. 
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Figura 2. Relacionamento entre entidades de um banco de dados.  A entidade 

DEPTO contém registros dos departamentos de uma empresa. A entidade 

EMP possui registros dos funcionários desta empresa. A coluna DEPTO# 

(A) da entidade DEPTO está relacionada com a coluna DEPTO# (B) da 

entidade EMP (DATE, 2004). 

 

 

Dentre os recursos oferecidos por um sistema de banco de dados estão: não 

há a necessidade de arquivos de papel; a máquina pode consolidar informações e 

gerar relatórios com rapidez muito maior que o ser humano; informações precisas e 

atualizadas estão sempre disponíveis para consulta; os dados podem ser mais 

protegidos contra perda não intencional e acesso ilegal; os dados podem ser 

compartilhados por outros sistemas computadorizados; a redundância de dados pode 

ser reduzida utilizando um mesmo sistema para armazenar dados de vários 

departamentos; a integridade dos dados pode ser mantida através de regras 

previamente estabelecidas neste sistema; os dados podem ser padronizados e o 

sistema garantirá o armazenamento destes dados nos padrões especificados (Date, 

2004). Estes recursos são vantagens que podem ser percebidas quando comparamos 

este sistema com os métodos tradicionais de formulários e arquivos de papel, ou 

ainda, com uso de arquivos de planilhas eletrônicas. 

Outra característica é o suporte a multiusuário, que possibilita que vários 

usuários façam acesso ao sistema de banco de dados simultaneamente. Nesse 

acesso eles poderão realizar consultas, inclusões de informações no sistema ou 

alterações sem que nenhuma das vantagens citadas seja colocada em risco 

(RAMAKRISHNAN; GEHRKE, 2008). Esse recurso pode facilitar o compartilhamento 

de informações entre vários laboratórios de pesquisa, aumentando a interação e a 

comunicação entre eles, considerando o uso da Internet para realizar as consultas no 
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sistema, estes laboratórios podem estar fisicamente localizados em qualquer parte do 

mundo. 

Nesta plataforma, as informações serão tratadas como metadados. O 

metadado é a informação que define a estrutura e alguns significados respeito do 

dado que está sendo registrado no banco de dados (TURBAN et al., 2008). O 

metadado fornece uma característica dos dados e do conjunto de relacionamentos 

que ligam os dados (ROB; CORONEL, 2011). No caso desse sistema, esse recurso 

computacional se faz necessário devido ao grande volume de pesquisas diferentes 

que um laboratório de pesquisas clínicas possui, visto que cada pesquisa contempla 

itens diferentes e também podem contemplar padrões diferentes para identificar os 

mesmos itens. 

A contribuição dos sistemas de bancos de dados, para gerir grandes volumes 

de informação na área da saúde, pode ser percebida verificando as ferramentas 

utilizadas pelo Ministério da Saúde para realizar o controle das informações sobre 

doenças, mortalidade e nascimentos no território nacional. De acordo com Brasil 

(2009), o processamento eletrônico de sistemas de informação na área de saúde está 

sendo amplamente utilizado. É demonstrada ainda a utilização de sistemas de bancos 

de dados para controle de áreas específicas, tais como: 

- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN): que é alimentado 

pela notificação e investigação de casos de doenças que constam na lista nacional 

de doenças de notificação compulsória. Este sistema faz uso de formulários 

padronizados para facilitar a identificação dos dados (Figura 3). A partir da 

alimentação desse banco de dados, pode-se calcular a incidência, prevalência, 

letalidade e mortalidade, realizar análises, de acordo com as características de cada 

pessoa, em um intervalo de tempo e por localidade. 
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Figura 3. Tela do Sistema SINAN. Demonstração de um formulário usado por um 

sistema computadorizado aplicado a saúde. [imagem on-line] Disponível 

em: <cve.saude.sp.gov.br/htm/nive/Tabela_agravo.htm> [Acessado em: 

31/08/2015]. 

 

 

- Sistema de informação sobre Mortalidade (SIM): é um sistema que faz uso 

de formulários eletrônicos padronizados para o registro de óbitos. Esse sistema 

também é utilizado como fonte complementar de informação quando há falha no 

registro de casos no SINAN. Dentre as análises possíveis nesse sistema, estão: 

assistência prestada ao paciente e causas de óbitos, que são extremamente 

relevantes e muito utilizadas no diagnóstico da situação de saúde da população. A 

partir dos dados do sistema é possível gerar gráficos para análises, conforme 

demonstrado na figura 4. 

 

 

http://www.cve.saude.sp.gov.br/htm/nive/Tabela_agravo.htm
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Figura 4. Gráfico gerado pelo Sistema SIM. Demonstração da evolução de mortes 

por agressão. Este gráfico foi gerado a partir de informações do Banco de 

Dados do Sistema SIM. [imagem on-line] Disponível em:  

<www.institutomauriciodenassau.com.br/blog/mortes-por-agressao-no-

brasil-a-tendencia-e-de-crescimento/> [Acessado em: 31/08/2015]. 

 

 

- Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC): esse sistema foi 

criado para o registro de nascidos vivos no país e a partir dele é possível construir 

inúmeros indicadores, voltados para a avaliação de riscos a saúde materno-infantil. 

Diversos indicadores foram criados a partir dos dados alimentados neste sistema, 

dentre eles estão: proporção de nascidos vivos de baixo peso, proporção de 

nascimentos prematuros, proporção de partos hospitalares, proporção de nascidos 

vivos por faixa etária da mãe e número de consultas pré-natal realizadas para cada 

nascido vivo. A figura 5 apresenta uma das telas do sistema usada para exportação 

de dados.  
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Figura 5. Tela do Sistema SINASC.  Demonstração da tela usada para exportação 

de dados do sistema computadorizado aplicado a saúde. [imagem on-line] 

Disponível em:<www.dive.sc.gov.br/conteudos/Sistema_Informacao/ 

Sinasc/Instrucional_Como_Fazer_Auditoria.pdf>[Acessado em: 

31/08/2015].  

 

 

A interação desses bancos de dados é necessária para uma maior 

dinamização das ações de vigilância epidemiológica e um pré-requisito para o melhor 

desenvolvimento de uma política de informação e informática para o Sistema Único 

de Saúde (Brasil, 2009). Entretanto, a compatibilidade dessas bases de dados não foi 

totalmente alcançada e ainda é uma meta exigida pelos profissionais da área da 

saúde. 

 

1.4  Bioinformática 

 

A bioinformática é a área de estudo responsável por unir estas duas grandes 

áreas: Biologia e TI. De acordo com Levitov, Dallas e Slonim (2014), a bioinformática 

explora a capacidade de armazenamento de imensos volumes informações e as 
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capacidades de processamento do computador para desenvolver instrumentos para 

coleta, manutenção e análise de dados biológicos. Neste contexto são usados 

softwares para realizar, automaticamente, o armazenamento físico (em dispositivos 

magnéticos desenvolvidos exclusivamente para este fim, chamados de Hard Drive) e 

a gestão destes dados, tais como sistemas operacionais e sistemas de banco de 

dados. Estes recursos possibilitam a integração de áreas distintas conforme 

demonstra a figura 6, adaptada de BAYAT1 (2002 apud SILVEIRA, 2013). 

 

 

 

Figura 6. Integração de áreas distintas através da Biotecnologia. Fonte: adaptada 

de BAYAT1 (2002 apud SILVEIRA, 2013). 

 

 

Desta forma, apresentamos neste trabalho uma plataforma que supre as 

necessidades de gestão de dados biológicos, nas pesquisas biomédicas. Para isso 

utilizamos os recursos da TI, visto que o uso de computadores e softwares possibilita 

acesso rápido, seguro e integro às informações neles contidas. Os dados serão 

acessados e alterados através da maior rede de computadores do mundo, a Internet, 

fazendo uso dos padrões exigidos para este fim. Os relatórios de cada pesquisa 

                                                 
1BAYAT, A. (2002) Science, medicine, and the future: Bioinformatics. BMJ 

324:1018-1022. 
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poderão ser acessados por laboratórios que compartilhem de pesquisas semelhantes 

ou tenham interesse em pesquisas já realizadas. Esse acesso poderá acontecer a 

qualquer tempo, com baixo custo e com procedimentos simples. 

Atualmente é comum o uso de arquivos isolados, tais como planilhas 

eletrônicas, em laboratórios de pesquisa clínica. Esses recursos, além de dificultar o 

trabalho dos pesquisadores, que despendem muito tempo tratando estes arquivos, é 

um risco para a conservação dos dados capturados, pois é necessário um grande 

conhecimento técnico e intimidade para manuseá-los integralmente. Ademais, o 

compartilhamento desses arquivos é limitado pela impossibilidade de interação entre 

pesquisadores e laboratórios, gerando a necessidade de duplicação de arquivos e 

com isso, várias versões das pesquisas realizadas. 

Sendo assim, fica claro a necessidade de ferramentas que facilitem a gestão 

destas informações e as possibilidades que a TI tem de ajudar neste processo, assim 

como já ajuda em outras áreas, conforme abordado. 
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2 OBJETIVOS 
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2.1 Objetivo Geral 

  

 Desenvolver uma plataforma on-line que organize e armazene informações 

geradas pelas pesquisas biomédicas através de sistema de bancos de dados com 

formulários dinâmicos que possibilite integração entre laboratórios de pesquisa. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

  

Desenvolver um sistema de banco de dados dinâmico que atenda à demanda 

individualizada para armazenamento e organização dos dados gerados pelas 

pesquisas; 

Desenvolver uma interface de acesso controlado que proporcione a inclusão, 

atualização e consulta on-line das informações armazenadas; 

Desenvolver sistema que permita a integração de projetos de um mesmo 

laboratório e/ou parceiros; 

Desenvolver relatórios e gráficos correspondentes aos dados gerados pela 

pesquisa; 

Aplicar recursos que possibilitem a criação de cópias de segurança (backup) 

de forma automática em servidor externo de armazenamento para proteção em caso 

da perda dos dados originais. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 
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3.1 Planilhas Eletrônicas 

 

Foram utilizadas planilhas eletrônicas (Microsoft Excel®) para identificação, 

manipulação e importação dos dados das pesquisas clínicas realizadas no 

Laboratório de Medicina Molecular da Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG). Para isso, foi necessário verificar todos os dados 

lançados nas planilhas eletrônicas, visando garantir o mesmo padrão de formatação, 

principalmente para números e datas. A figura 7 mostra a estrutura de uma planilha 

eletrônica. 

 

 

Figura 7. Planilha eletrônica Microsoft Excel. Este software possui a estrutura de 

uma tabela, sendo formado por linhas (A) e colunas (B). Para facilitar na 

formatação dos dados lançados nas células, interseção entre uma linha e 

uma coluna (C), este sistema possui ferramentas de formatação (D). Fonte: 

elaborada pelo autor. 

 

 

As Pesquisas Clínicas são realizadas, na maioria das vezes, em formulários de 

papel e transcritas para planilhas eletrônicas (Figura 8) visando à tabulação dos 

resultados obtidos. Os tipos de dados encontrados foram: sequências de caracteres 

A 
B 

D 

C 
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alfanuméricos (por exemplo: nomes, alelos de genes), números inteiros (por exemplo: 

idade), números decimais (por exemplo: altura, peso) e campos de valores lógicos 

(por exemplo: sim/não). Algumas das planilhas eletrônicas usadas para tabulação dos 

resultados seguem padrões que facilitam a organização dos dados, no entanto, são 

de difícil manipulação. 

 

 

Figura 8. Área de dados da planilha eletrônica usada para tabular os resultados 

de uma pesquisa clínica. Nas colunas são dispostas as variáveis da 

pesquisa (A, B e C). Nas linhas são lançados os resultados da pesquisa (D, 

E e F). Fonte: Laboratório de Medicina Molecular da Faculdade de Medicina 

da UFMG.  

 

  

 Algumas das planilhas eletrônicas usadas para tabular as pesquisas clínicas 

dispõe de uma guia (aba) para legenda (Figura 9) e outra guia com as instruções 

(Figura 10) para preenchimento dos resultados. 

 

A B C 

D 

E 
F 
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Figura 9. Legenda para os resultados da pesquisa clínica. Descreve as variáveis 

da pesquisa e sua correspondência de valores para o preenchimento da guia 

de resultados. Fonte: Laboratório de Medicina Molecular da Faculdade de 

Medicina da UFMG.  

 

 

 

Figura 10. Instruções para preenchimento dos resultados. Descreve instruções 

para preenchimento e uso da planilha de forma organizada. Fonte: 

Laboratório de Medicina Molecular da Faculdade de Medicina da UFMG. 

 

 

Uma característica observada é que as variáveis das pesquisas não seguem 

um padrão, ou seja, variam de uma pesquisa para outra. 
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3.2 Diagrama de Casos de Uso 

 

Este diagrama (Figura 11) foi criado baseado nos requisitos funcionais da 

plataforma e dos atores que possuem ações no sistema. 

Os requisitos funcionais são: 

 Cadastrar Laboratório; 

 Alterar Laboratório; 

 Cadastrar Membro; 

 Alterar Membro; 

 Cadastrar Projeto;  

 Alterar Projeto; 

 Cadastrar Sujeito; 

 Alterar Sujeito; 

 Acessar o Sistema; 

 Lançar Resultados; 

 Alterar Resultados; 

 Visualizar Relatórios; 

 Visualizar Gráficos; 

 Gerar Campos Dinâmicos. 

 

Os atores apresentados no diagrama são: 

 Administrador do Sistema; 

 Administrador de Laboratório; 

 Administrador de Projeto; 

 Membro de Laboratório; 

 Membro de Projeto. 
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Figura 11. Diagrama de Casos de Uso. Os atores (A, B, C, D e E) estão vinculados 

aos requisitos funcionais, tais como: F, G e H. Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

 Através desta representação gráfica, foi possível identificar os principais 

requisitos para desenvolvimento da plataforma on-line. 

 Por definição, laboratórios são os locais onde são desenvolvidas as pesquisas 

biomédicas. Cada uma dessas pesquisas corresponde a um projeto. Para 

desenvolvimento das pesquisas são usados os resultados dos exames e testes 

realizados em indivíduos que chamamos de sujeitos. Os dados gerados nessas 

atividades podem ser visualizados e/ou manipulados pelos usuários da plataforma, 

que chamamos de membros.  

 

3.3 Programação de computadores 

 

3.3.1 Linguagem de programação 

 

A linguagem de programação é um conjunto de palavras-chave, símbolos e 

regras que formam instruções, para que sistemas computadorizados possam 

executar uma ou mais atividades de processamento no computador. Visual Basic.Net 
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(VB.NET) é uma linguagem de programação usada no desenvolvimento de aplicações 

para Internet (STAIR; RAYNOLDS, 2014). 

 

3.3.2 Linguagem Hipertext Markup Language 

 

O Hipertext Markup Language (HTML) é uma linguagem de marcação usada 

no desenvolvimento de páginas para Internet. Os arquivos desenvolvidos em HTML 

são interpretados pelos navegadores (browsers), que exibem as páginas aos 

internautas (usuários da Internet) (BRITO, 2011; MIYAGUSKU, 2007). 

 

3.3.3 Linguagem Cascate Style Sheets 

 

 A definição de Cascate Style Sheets (CSS) é: um mecanismo aplicado em 

documentos HTML para criação de modernas páginas de Internet que tem como sua 

principal característica a sua extensiva capacidade de formatação e que flexibilidade 

de manipulação destas formatações de acordo com as necessidades do 

desenvolvedor (SILVA, 2004). 

 

3.3.4 Linguagem JavaScript 

 

JavaScript é uma linguagem de programação do tipo script, que é executada 

na camada cliente, ou seja, é executada diretamente no browser que está ativo no 

computador do usuário (RAMAKRISHNAN; GEHRKE, 2008). 

 

3.3.5 Microsoft Visual Studio 2012 

 

O Microsoft Visual Studio (Figura 12) é um conjunto de linguagens de 

programação orientado a objetos e ferramentas para desenvolver aplicações 

baseadas na Internet de pequeno ou grande porte (STAIR; RAYNOLDS, 2014). Este 

sistema possibilita uma visualização prévia do layout da página, antes da sua 

publicação em um ambiente de produção. Este recurso economiza tempo, 

principalmente nas fases de testes e validação. 
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3.4 MySQL 5.3 

  

 O MySQL2 é um software livre, de código aberto (open source) e uso gratuito 

(DIONYDIO, 2013). Este Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) foi usado 

para a criação e gestão das tabelas e seus relacionamentos. Estes foram dispostos 

em um diagrama (apresentado adiante) para facilitar o projeto e desenvolvimento do 

banco de dados.  

 

 

 

Figura 12. Microsoft Visual Studio. Sistema usado para o desenvolvimento de 

programas de computador. A figura demonstra os objetos usados para 

criação de elementos gráficos em um programa (A), a área de 

desenvolvimento do programa (B), os menus que possibilitam a 

configuração do sistema (C), a área de configuração de parâmetros do 

programa (D) e a ferramenta que possibilita a configuração dos parâmetros 

dos objetos (E). Fonte: elaborado pelo autor. 

 

  

                                                 
2 Disponível em: <dev.mysql.com/downloads/> Acessado em: 01/09/2015. 
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3.4.1 Tabelas e Relacionamentos 

  

 Para projetar e modelar: tabelas, seus campos e relacionamentos, foi usado o 

software DB Desing3. A figura 13 mostra a interface deste sistema. 

 

 

Figura 13. DB Desing. Este sistema é composto de objetos (A) para criação do 

projeto de banco de dados. Ele possui menus (B) que possibilitam a 

configuração de parâmetros no sistema, formulários (C) para criação de 

entidades (tabelas) e seus respectivos atributos (campos) (D). Para 

configurar os objetos ele disponibiliza ferramentas (E) que ficam 

posicionadas à margem direita da tela. Disponível em: 

<fabforce.net/dbdesigner4/screenshot_image.php?screenshot=dbd4_ss_

ed_datatypes.png>. Acessado em: 03/09/2015. 

 

 

 

                                                 
3Disponível em: <fabforce.net/downloads.php> Acessado em: 01/09/2015. 
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3.4.2 Linguagem SQL 

 

 A linguagem mais utilizada para manipulação de estrutura e de dados em 

bancos de dados é a Structured Query Language (SQL) (REZENDE; ABREU, 2013, 

p. 197; ROB; CORONEL, 2011). O software MySQL faz uso da linguagem SQL. 

 Dentre os algoritmos que foram desenvolvidos estão: consulta com código 

estático (Figura 14), consulta com código gerado dinamicamente, inserção de dados 

com código estático e inserção de dados com código gerado dinamicamente. 

 

 

Figura 14. Consulta no banco de dados através de linguagem SQL. 

Demonstração de uma consulta usando código SQL (A) para retornar o 

nome dos projetos (B) que estão vinculados ao laboratório que possui o 

código: 1 (C). Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

 Os códigos gerados dinamicamente são agrupamentos de expressões da 

linguagem SQL e de dados capturados pela plataforma on-line em tempo de 

A 

B 
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execução, ou seja, no momento em que o sistema está sendo acessado e de acordo 

com as necessidades da atividade em questão. Estes códigos são enviados através 

de um protocolo de comunicação entre o sistema on-line e o banco de dados, que por 

sua vez, retorna para o sistema on-line o resultado da consulta.  

 

3.5 Internet 

A Internet é a maior rede de computadores do mundo, composta de milhares 

de redes interligadas (STAIR; RAYNOLDS, 2014). Através desta rede de 

computadores, a plataforma que desenvolvemos fica disponível vinte e quatro horas 

por dia, em qualquer parte do mundo (on-line). 

 

3.5.1 Web Services 

 

É um serviço disponibilizado na Internet que pode ser acessado em qualquer 

lugar do planeta. Segue um padrão para as requisições que são enviadas, limitando-

se a um tipo bem definido de informação, recebendo respostas síncronas ou 

assíncronas (MARZULLO, 2009). Web Services fazem uso de blocos funcionais, 

compondo assim um aplicativo acessível independente das plataformas e linguagens 

de programação que realizam a requisição (VERAS, 2013). 

 

3.5.2 Google Chart 

 

Google Chart4 é um conjunto de Web Services disponibilizado gratuitamente 

pela empresa Google. Este serviço on-line auxilia na criação de gráficos para 

apresentação em browsers. 

 

  

                                                 
4 Disponível em: < developers.google.com/chart>. Acessadoem: 03/09/2015. 
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4.1 Sistema de Banco de Dados 

 

Para desenvolvimento do banco de dados foi usado como referência o 

Diagrama de Casos de Uso e as relações necessárias entre as tabelas para alcançar 

os requisitos da plataforma on-line. O Diagrama das tabelas do banco de dados é 

apresentado na figura 15. 

As tabelas criadas para compor o banco de dados são: 

 _laboratorio; 

 _projeto; 

 _usuário_has_laboratorio; 

 _usuario_has_projeto; 

 _cad_projeto_has_cad_voluntario; 

 _amostra; 

 _usuario_has_acesso_tela; 

 _acesso_tela; 

 _dado; 

 _sessao; 

 _gene; 

 _gene_snp; 

 _gene_snp_alelo; 

 _campo; 

 _dado_gene; 

 _campo_tipo; 

 _dado_selection. 
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Figura 15. Diagrama das tabelas do banco de dados. Apresentação das tabelas 

que compõe o banco de dados e seus relacionamentos. Fonte: elaborado 

pelo autor. 
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4.2 Formulários de interface entre o usuário e banco de dados 

 

A plataforma desenvolvida foi batizada de “Data PGx”, em que data = dados e 

PGx = farmacogenética (pharmacogenetics), uma homenagem feita a um campo de 

pesquisa que gera conhecimento sobre o impacto de variações genéticas na resposta 

clínica individual aos medicamentos. Utilizando a linguagem de programação VB.NET 

e o software Visual Studio 2012, realizou-se a interface entre os usuários e o banco 

de dados, além de garantir as regras para lançamento dos dados e fazer a 

apresentação de relatórios, compondo assim a plataforma on-line. 

Pode-se realizar um acesso para demonstração da plataforma utilizando as 

seguintes credenciais: 

- Endereço: datapgx.com.br 

- Identificação: x-meeting 

- Senha: 2015 

A Tela de Acesso (Figura 16) faz a validação das credenciais do usuário para 

então liberar seu acesso à plataforma. Após as credenciais serem validadas o usuário 

tem acesso à Tela Principal. 

 

 

Figura 16. Tela de Acesso. Nesta tela o usuário entra com suas credenciais: Login 

(identificação) (A) e Password (senha) (B), para ter acesso ao sistema. A 

manutenção destes dados é de responsabilidade do Administrador do 

Laboratório. Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

A 
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A Tela Principal do sistema é composta por uma barra de Menus (Figura 17 A), 

um quadro para selecionar o laboratório que o usuário deseja trabalhar (Figura 17 B), 

e um quadro que apresentará os projetos vinculados ao laboratório selecionado 

(Figura 17 C). 

A lista de laboratórios e projetos disponíveis para seleção é apresentada de 

acordo com os acessos previamente cadastrados para o usuário. A manutenção das 

permissões de acesso é de responsabilidade dos usuários que possuem o perfil: 

Administrador de Laboratório. 

 

 

Figura 17. Tela Principal Parte 1. Esta figura mostra: a barra de Menus (A), o quadro 

para selecionar o laboratório (B), e o quadro de projetos vinculados ao 

laboratório selecionado (C). Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

Através da tela principal os usuários têm acesso às telas de cadastro, análises 

e relatórios gráficos e estatísticos. Esse acesso acontece através da barra de Menus, 

que é segmentada da seguinte forma: 

 Home: possibilita acesso à Tela Principal (Figura 18 A), partindo de 

qualquer tela do sistema; 

 Laboratory: contêm agrupado os acessos às telas Profile (Figura 18 B), 

Member (Figura 18 C), List Member (Figura 18 D), New Project (Figura 

18 E), Alter Project (Figura 18 F) e List Project (Figura 18 G); 

 Subjects: contêm os Menus (Figura 18 H) de acesso para a tela Subjects 

e o relatório de Subjects; 
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 System: o menu (Figura 18 I) que possibilita acesso às telas de 

configuração do sistema. Esta tela é usada somente pelos usuários com 

perfil: Administrador do Sistema 

 Data: este grupo de Menus contém as telas para Insert/Edit Resuts 

(Figura 19 A), List Results (Figura 18 B) e o grupo de relatórios 

estatístico e gráficos Analysis (Figura 19 C); 

 

 

Figura 18. Tela Principal Parte 2. Esta figura mostra os itens do Menu Laboratory: 

acesso à Tela Principal (A), acesso à Tela Profile (B), acesso à Tela 

Member (C), acesso ao relatório List Member (D), acesso à tela New 

Project (E), acesso à tela Alter Project (F) e acesso ao relatório List Project 

(G).  Fonte: elaborado pelo autor. 
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Figura 19. Tela Principal Parte 3. Esta figura mostra os itens do Menu Data: acesso 

à Tela Insert/Edit Resuts (A), acesso ao relatório List Resuts (B), acesso 

aos relatórios gráficos e estatísticos Analysis (C).  Fonte: elaborado pelo 

autor. 

 

 

Cada uma dessas telas possui funções específicas e essas são detalhadas 

mais adiante. 

Nas telas de cadastro, para os usuários que possuem o perfil Administrador de 

Projeto, foi criada uma ferramenta que permite ao usuário cadastrar novos campos 

(variáveis da pesquisa) (Figura 20) e realizar a manutenção destes em tempo de 

execução, ou seja, no momento em que o programa está sendo executado. Este 

procedimento não depende da atuação de um profissional de tecnologia da 

informação, sendo assim, é executado pelos próprios usuários do sistema, desde que 

tenham o devido acesso. 

Esta ferramenta possui três botões: Add New Field (adicionar um novo campo), 

Enable/Desable Field (habilitar ou desabilitar um campo cadastrado) e Edit Field 

(alterar o nome de um campo cadastrado). Esses botões ficam posicionados na parte 

inferir das telas de cadastro.  

O botão de comando Add New Field (Figura 20 A), faz aparecer na tela os 

objetos que possibilitam o cadastro de um novo campo:  

 Field Name (nome do campo): este objeto é responsável pela 

identificação do campo. Esta identificação aparecerá nos formulários 
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para lançamento de resultados e nos campos de cadastro/alteração de 

dados dos laboratórios, projetos, sujeitos e membros (Figura 20 B); 

 Field Type (tipo do campo): objeto que caracteriza o tipo do campo, 

podendo variar entre:  

 Text (formato texto): possibilita o cadastro de campos que 

receberão dados alfanuméricos; 

 Number (formato numérico): possibilita o cadastro de campos 

que receberão valores, ou seja, números inteiros ou decimais; 

 Date (formato de data): permite que o usuário realize o cadastro 

de campos que com data; 

 Select Items (itens para selecionar): neste, o usuário pode 

cadastrar um campo que recebe como dados, valores 

previamente cadastrados. Estes valores podem ser números ou 

texto. Por exemplo: faixa etária; 

 Calculated (campo calculado): é um formato especial, no qual o 

usuário pode cadastrar um campo que recebe dados de outros 

campos previamente cadastrados e a partir destes o sistema 

realiza os cálculos também cadastrados (mais detalhes adiante); 

 Add Field (adicionar campo): é o botão de comando que dispara 

a ação de cadastro do campo para o sistema. Este também ativa 

a segunda parte do cadastro de campos no caso dos tipos: Select 

Items e Calculated. 
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Figura 20. Ferramenta para inclusão de campos. Esta figura mostra a ferramenta 

usada para inclusão de campos e os objetos com os quais o usuário pode 

interagir: botão que ativa a ferramenta (A), objeto onde é inserido o nome 

do campo (B), seleção do tipo de dado (C) e o botão de comando que inclui 

o novo campo no banco de dados (D). Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

Ao cadastrar um campo selecionando o formato Select Items, o sistema 

apresenta uma nova tela (Figura 21) onde o usuário deve incluir os valores que serão 

dispostos para seleção no momento do lançamento dos resultados de uma pesquisa 

ou do cadastro/alteração de um laboratório, projeto, sujeito ou membro. O usuário 

digita a descrição do item no objeto Item to Selection (Figura 21 A) e em seguida inclui 

o item digitado clicando no botão ADD (Figura 21 B). Se houver algum erro na 

digitação ele pode apagar um item selecionando-o na lista apresentada em Items List 

(Figura 21 C) e em seguida clicando no botão Delete Item (Figura 21 D). Ao fim do 

cadastro dos itens deve ser acionado o botão Close (Figura 21 E). As alterações são 

gravadas no banco de dados no momento em que o usuário clica no botão ADD, por 

isso, não há necessidade de incluir um botão salvar. 
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Figura 21. Tela para inclusão de campos do tipo Select Items. Esta figura mostra 

os objetos que o usuário interage quando cadastra um campo do tipo 

Select Items: nome do item cadastrado (A), botão que adiciona o item (B), 

lista de itens adicionados (C), botão que apaga (D) um item selecionado na 

lista de itens e o botão que fecha esta ferramenta (E). Fonte: elaborado 

pelo autor. 

 

 

O formato Calculated, possui um recurso diferente dos demais formatos. Este 

campo recebe como dado de entrada o resultado de um cálculo matemático, ou seja, 

o resultado de uma fórmula. Sendo assim, é necessário cadastrar a fórmula que 

resulta no dado que é gravado no banco de dados. Por exemplo: a variável de 

pesquisa Índice de Massa Corporal (IMC) que tem como fórmula: peso / altura2. Desta 

forma os campos peso e altura devem ser cadastrados antes do campo calculado, em 

seguida a fórmula deve ser cadastrada. 

Para cadastrar um campo calculado e sua respectiva fórmula, o usuário deve 

selecionar o Field Type: Calculated. O sistema apresenta a Tela para cadastro de 

fórmulas (Figura 22). Nesta tela o usuário deve seguir os seguintes passos: 

1. Selecionar o campo que faz parte da fórmula (Figura 22 A); 

2. Clicar no botão Add para adicionar o campo selecionado (Figura 22 B); 

3. Selecionar o tipo de operação (Figura 22 C). 

4. Clicar no botão Add para adicionar a operação selecionada (Figura 22 

D); 

5. Selecionar um parêntese (Figura 22 E) e adicioná-lo através do botão 

Add (Figura 22 F) ou adicionar um selecionar outro campo que faz parte 

da fórmula e adicioná-lo; 

Este procedimento deve ser repetido até que todos os campos, operações 

matemáticas e parênteses sejam lançados. A fórmula criada é apresentada para 

conferência do usuário (Figura 22 G) e se houver alguma incoerência o usuário pode 

limpar a fórmula digitada (Figura 22 H) e recomeçar o lançamento. 

Após o cadastro de todos os parâmetros da fórmula o usuário deve clicar no 

botão Save (Figura 22 I) para gravar estas informações no banco de dados. A 

qualquer momento este procedimento pode ser cancelado clicando no botão Close 

(Figura 22 J). 
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Figura 22. Tela para cadastro de fórmulas. Esta figura mostra a tela usada para 

cadastro de fórmulas e seus componentes, a saber: lista de campos (A), 

botão para inserir campos à formula (B), lista de operações matemáticas 

(C), botão para inserir operações matemáticas à fórmula (D), lista com 

parênteses (E), botão para inserir parênteses à formula (F), apresentação 

da fórmula lançada (G), comando para limpar a fórmula cadastrada (H), 

botão para gravar a fórmula lançada (I) e botão para fechar a tela (J). Fonte: 

elaborado pelo autor. 

 

 

Após o cadastro de um campo ele pode ter sua identificação (nome) alterada 

através do botão de comando Edit Field (Figura 23 A). Para isto o usuário deve 

selecionar o campo que será alterado (Figura 23 B), digitar a nova identificação 

(Figura 23C) e clicar no botão Save Field (Figura 23 D) para salvar as alterações 

realizadas. 

Os campos cadastrados podem ainda ser desabilitados através do botão de 

comando Enable/Desable Field (Figura 24 A). Esta função também permite que o 

usuário habilite novamente um campo previamente desabilitado. Para dar início ao 

processo o usuário deve selecionar um campo (Figura 24 B) e em seguida desabilitá-

lo clicando no botão Desable (Figura 24E), caso o campo esteja habilitado como 
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mostra a figura 24 C. Para habilitar um campo previamente desabilitado (Figura 24 

D), o usuário deve selecioná-lo e em seguida clicar no botão Enable (Figura 24F). 

 

 

Figura 23. Tela para editar campos. Esta figura mostra a tela usada para editar 

campos previamente cadastrados: botão que dá início ao processo (A), 

lista de campos que podem ser alterados (B), campo de texto para a nova 

identificação (C), botão para salvar as alterações realizadas (D). Fonte: 

elaborado pelo autor. 

 

 

Figura 24. Tela para habilitar ou desabilitar campos. Esta figura mostra a tela 

usada para editar campos previamente cadastrados: botão que dá início 

ao processo (A), lista de campos que podem ser alterados (B), campo de 

texto para a nova identificação (C), botão para salvar as alterações 

realizadas (D). Fonte: elaborado pelo autor. 
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Após o lançamento do primeiro valor em um campo cadastrado, é ativada uma 

função que grava todo o histórico de alterações neste campo. Esta função é 

denominada: Changes e aparece ao lado direito de cada campo (Figura 25 C) que 

tem suas alterações controladas. No histórico são gravadas a data e hora da 

alteração, o valor lançado e o nome do usuário que efetuou a operação (Figura 25 A). 

 

 

Figura 25. Ferramenta que grava todas as alterações realizadas nos campos. 

Esta figura mostra o histórico (A) das alterações realizadas no campo idade 

(B). O botão que exibe o histórico também aparece nesta figura (C). Fonte: 

elaborado pelo autor. 

O perfil: Administrador de Laboratório, através do Menu Laboratory 

(apresentado na Tela Principal), tem acesso à Tela Profile (Figura 26). Nesta tela o 

usuário pode fazer alterações nos dados do laboratório selecionado na Tela Principal. 

A figura 26 A, mostra os campos que foram criados por estes usuários. Na parte 

inferior da tela ficam posicionados três botões: o botão BACK (Figura 26 B) permite 

que o usuário retorne a tela anterior, o botão CANCEL (Figura 26 C) possibilita 

cancelar as alterações que foram realizadas sem gravá-las no banco de dados e o 

botão SAVE (Figura 26 D) grava os dados lançados no banco de dados. 
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Figura 26. Tela Profile. Esta figura mostra os componentes da Tela Profile: campos 

criados pelos usuários (A), botão que volta para a tela anterior (B), botão 

que cancela as alterações que foram realizadas sem salvar (C) e o botão 

que grava as alterações no banco de dados (D). Fonte: elaborado pelo 

autor. 

 

 

Este perfil de acesso também é responsável pela manutenção do cadastro de 

membros. O acesso a essa tela acontece através do Menu Manage Member, 

apresentado na Tela Principal / Menu Laboratory. A tela de cadastro de membros 

contém a lista de todos os membros (usuários) cadastrados no laboratório 

selecionado (Figura 27 A). Para cadastrar um novo membro, o Administrador deve 

clicar no botão New (Figura 27 B). Ao clicar em um dos membros cadastrados a 

plataforma mostra os demais campos do formulário, assim como: um campo para a 

identificação do membro (Figura 27 C), a senha (Figura 27 D) e o tipo de acesso que 

este membro tem aos dados do laboratório (Figura 27 E).  

O tipo de acesso ao laboratório (Access Type for Laboratory) pode ser 

escolhido entre Member (usuários com acesso básico, sem acesso a informações do 

laboratório) e Administrator (usuários com acesso avançado). Os usuários com 

acesso Administrator possuem acesso a todas as informações do cadastro de 

laboratórios, podem cadastrar novos membros, projetos e podem visualizar as 
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informações pessoais dos Subjects (voluntários ou amostras). Os usuários com perfil 

Project Administrator também podem visualizar os dados dos Subjects e isso será 

mostrado mais adiante. 

Logo abaixo na tela é apresentada uma lista com todos os laboratórios 

cadastrados na plataforma (Figura 27 F). Ao selecionar um laboratório a plataforma 

lista os projetos que pertencem a esse laboratório (Figura 27 G) e os tipos de acesso 

que um usuário pode fazer a um projeto (Figura 27 H). Se o usuário, que está 

realizando o cadastro ou alteração, possuir acesso de administrador no laboratório 

selecionado, ele poderá escolher o tipo de acesso do membro possuirá no projeto 

selecionado.  

Após selecionar o projeto e o tipo de acesso deste, o botão ASSING THE 

SELECT PROJECT é ativado. Ao clicar neste, o usuário é vinculado ao projeto com 

perfil de acesso selecionado. No entanto, quando o administrador não tem acesso ao 

laboratório selecionado, o usuário é vinculado ao laboratório com acesso: NONE. Este 

tipo de acesso não permite ao usuário visualizar nenhuma informação do projeto ou 

do laboratório, por motivo de segurança e privacidade. Para ter acesso a alguma 

informação deste projeto, um administrador deste laboratório precisa alterar o perfil 

de acesso deste usuário. 

Mais abaixo na tela há uma lista com todos os projetos vinculados a este 

usuário (Figura 27 I). Para excluir o vínculo entre um membro e um projeto basta 

selecioná-lo e clicar no botão DEL (Figura 27 J). Após realizar todas as alterações o 

administrador deve clicar no botão SAVE (Figura 27 K) para gravar os dados no banco 

de dados.  
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Figura 27. Tela de Cadastro de Membros. Esta figura mostra os componentes da 

Tela de cadastro de membros: lista de todos os membros (usuários) 

cadastrados no laboratório selecionado (A), botão para cadastrar um novo 

membro (B), campo para identificação do membro (C), campo para digitar 

ou alterar a senha (D), tipo de acesso que este membro tem aos dados do 

laboratório (E), lista com todos os laboratórios cadastrados na plataforma 

(F), lista dos projetos que pertencem ao laboratório selecionado (G), tipos 

de acesso que um usuário pode fazer a um projeto (H), lista com todos os 

projetos vinculados ao usuário (I), botão excluir o vínculo de um membro e 

um projeto (J) e botão para gravar os dados no banco de dados (K). Fonte: 

elaborado pelo autor. 

 

 

O cadastro e a manutenção do cadastro de projetos também são de 

responsabilidade do Administrador de Laboratório. A tela que possui estas funções é 
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denominada Manage Projects e pode ser acessada a partir da Tela Principal / Menu 

Laboratory. Nessa tela se encontra um campo para o cadastro do nome do projeto 

(Figura 28 A), três letras para sua identificação em relatórios e para identificar os 

Subjects que participam deste projeto (Figura 28 B). Essa tela também possui um 

campo para entrada do número do protocolo de aprovação do comitê de ética (Figura 

28 C), para a pesquisa realizada e o botão SAVE (Figura 28 D), que deve ser acionado 

ao final do cadastro para gravar os dados no banco de dados. 

 

 

Figura 28. Tela de Cadastro de Projetos. Esta figura mostra os componentes da 

Tela de cadastro de projetos: um campo para o cadastro do nome do 

projeto (A), um campo para código identificador do projeto (B), um campo 

para entrada do número do protocolo de aprovação do comitê de ética (C) 

e o botão SAVE (D), para gravar os dados no banco de dados. Fonte: 

elaborado pelo autor. 

 

 

Após o cadastro de um novo projeto, ele pode ser alterado acessando o Menu 

Alter Project e mais dados podem ser incluídos em seu cadastro através do botão 

MANAGE OTHER FIELDS (Figura 29 A). Acionando este botão o usuário é 

direcionado para a tela onde são listados os campos adicionais para o cadastro de 

projetos (Figura 29 B). 
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Figura 29. Tela de Alteração de Projetos. Esta figura mostra os componentes da 

Tela de cadastro de projetos: um campo para o cadastro do nome do 

projeto (A), um campo para código identificador do projeto (B), um campo 

para entrada do número do protocolo de aprovação do comitê de ética (C) 

e o botão SAVE (D), para gravar os dados no banco de dados. Fonte: 

elaborado pelo autor. 

 

 

Para realizar o cadastro e a manutenção de um Subject o usuário precisa ter o 

perfil de acesso Administrador de Projetos. O acesso a tela de cadastro e alterações 

(Figura 30) acontece através do Menu Subject, apresentado na Tela Principal. 

Na parte superior desta tela está uma lista de códigos que representam os 

voluntários (Subjects) da pesquisa (Figura 30 A). Estes códigos são compostos de 

três letras que identificam o projeto e um conjunto de números que representa o 

voluntário de um laboratório (Figura 30 B). Desta forma um voluntário pode ser 

vinculado a mais de um projeto, no entanto, estes projetos precisam pertencer ao 

mesmo laboratório. Se um voluntário participa de projetos em dois laboratórios 

diferentes, é necessário realizar um cadastro em cada laboratório e não será mantido 

o vínculo entre estes cadastros. 

Para inserir um novo voluntário o Administrador deve acionar o botão NEW 

(Figura 30 C). Este procedimento irá criar automaticamente um novo código para o 

Subject e criará também o vínculo deste com o projeto que está selecionado. Em 

seguida o novo voluntário (ou o voluntário que está sendo alterado) pode ser vinculado 

a outro projeto. Para isto, é necessário selecionar o laboratório (Figura 30 D) e um 

A 

B 



 64 

projeto (Figura 30 E). Em seguida deve-se acionar o botão ASSING THE SELECTED 

PROJECT (Figura 30 F). A lista de projetos nos quais o Subject está vinculado 

aparece logo abaixo (Figura 30 G). 

Para excluir um vínculo entre um subject e um projeto, o usuário deve 

selecionar o projeto e clicar no botão Del (Figura 30 H). 

Os campos com informações pessoais dos subjects podem ser acessados 

através do botão MANAGE OTHERS FIELDS (Figura 30 I). Ao acionar este botão o 

usuário é direcionado para tela que mostra os campos personalizados para 

caracterização do subject (Figura 31). 

 

 

Figura 30. Tela de Cadastro de Subjects. Esta figura mostra os componentes da 

tela de cadastro de subjects: lista de códigos que representam os 

voluntários (Subjects) da pesquisa (A), os códigos são compostos de três 

letras que identificam o projeto e um conjunto de números que representa 

o voluntário de um laboratório (B), botão para inserir um novo voluntário 
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(C), lista de laboratórios (D), lista de projetos associados ao laboratório 

selecionado (E), botão para vincular um subject a um projeto (F), lista de 

projetos nos quais o Subject está vinculado (G), botão para excluir o vínculo 

entre Subject/projeto (H) e botão para acessar os campos personalizados 

(I). Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

Figura 31. Tela de cadastro de campos personalizados para Subjects. Esta figura 

demonstra os campos personalizados (A) que caracterizam um subject. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

Os resultados da pesquisa são inseridos através da tela Results, que pode ser 

acessada clicando no menu Insert/Edit Results, apresentado na Tela Principal / Menu 

Data (Figura 32). 

Esta tela mostra uma lista com os códigos que identificam os subjects (Figura 

32 A) e ao selecionar um destes a plataforma direciona o usuário para a tela onde são 

apresentados os campos cadastrados para este projeto (Figura 33). O primeiro 

conjunto de campos diz respeito às informações demográficas (demografics) do 

voluntário (Figura 33 A). Os demais botões de comando deste grupo fazem com que 
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a plataforma mostre os seus respectivos conjuntos de campos: clínicos (clinical), 

laboratoriais (laboratory) e genéticos (genetic), demonstrados na figura 33 B, C e D. 

 

 

Figura 32. Tela de Resultados. Esta figura demonstra a lista de códigos de subjects 

(A) que podem ser selecionados para o lançamento dos resultados da 

pesquisa. Fonte: elaborado pelo autor. 
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Figura 33. Tela de Resultados Demográficos. Esta figura mostra a lista de campos 

demográficos, prontos para lançamentos de resultados de uma pesquisa. 

Na parte superior ficam posicionados os botões que segmentam os 

campos (A, B, C e D). Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

Os dados genéticos possuem uma forma diferente para lançamento dos 

resultados, já que para cada conjunto de alelos (Figura 34 A) é necessário que um 

polimorfismo de nucleotídeo simples (do inglês single nucleotide polymorphism; SNP; 

Figura 34 B) seja cadastro e para um ou mais SNP é necessário cadastrar um Gene 

(Figura 34 C). 

Este procedimento é necessário porque desta forma o sistema pode receber 

todas as informações genéticas oriundas das pesquisas realizadas, se adaptando 

assim às necessidades dos usuários. Detalhes dos cadastros de cada um destes itens 

são demonstrados mais adiante. 

Após a seleção do Gene, SNP e Alelos, a plataforma mostra o cálculo do 

Genótipo (Figura 34 D) e habilita a função link para o National Center for 

Biotechnology Information (NCBI) (Figura 34 E) que possibilita ao usuário identificar 

características do SNP selecionado (Figura 35). Em seguida, o usuário pode adicionar 

o Gene ao banco de dados acionando o botão ADICIONAR/ATERAR (Figura 34 F). 

Os itens adicionados são exibidos na tabela que segue abaixo deste botão (Figura 34 

G) e podem ser excluídos a qualquer momento através do comando: Excluir (Figura 

34 H). 
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Figura 34. Tela de Resultados Genéticos. Esta figura mostra os objetos que 

compõem a tela de lançamento de resultados genéticos: conjunto de alelos 

(A), conjunto de SNP (B), lista de Genes (C), cálculo do Genótipo (D), link 

para o NCBI (E), botão para adicionar o Gene ao banco de dados (F), lista 

de itens adicionados (G) e a função para excluir os itens adicionados (H). 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Figura 35. Tela de consulta ao NCBI. Disponível em: 

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/snp_ref.cgi?rs=16858811> 

[Acessado em: 11/09/2015]. 

 

 

Para fazer o lançamento dos Gene, é necessário que um usuário com acesso 

Administrador de Projeto realize o cadastro desses. A figura 36 A, mostra a lista de 

Genes cadastrados em um projeto sendo que os dois últimos itens são opões de 

interação com esta lista: Add New Gene (Figura 36 B) e Edit a Gene (Figura 36 C). 

A opção Add New Gene permite que o usuário cadastre novos Genes. Ao 

selecionar este item a plataforma mostra um campo para a identificação do Gene 

(Figura 36 D), um botão de comando que permite que o usuário finalize a operação 

inserindo o Gene no banco de dados (Figura 36 E) e um botão que cancela a operação 

em andamento, sem salvar as alterações realizadas (Figura 36 F). 

Se o usuário selecionar a opção Edit a Gene, a plataforma mostra a lista de 

Genes cadastrados para que o usuário selecione um destes com o objetivo de ser 

alterado (Figura 36 G). Então, o usuário pode inserir um novo nome para o Gene no 

campo Gene Name (Figura 36 H). São exibidos ainda quatro botões de comando para 

interação do usuário: 

 Save: permite que o usuário salve as alterações realizadas (Figura 36 

I); 

 Enable: permite que o usuário habilite um Gene previamente 

desabilitado (Figura 36 J); 

 Desable: permite que o usuário desabilite um Gene cadastrado (Figura 

36 K); 

 Cancel: permite que o usuário cancele a operação em andamento sem 

salvar as alterações realizadas (Figura 36 L). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/snp_ref.cgi?rs=16858811


 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Tela de cadastro de Genes. Esta figura mostra os objetos que compõem 

a tela de cadastro de Genes: lista de Genes cadastrados (A), Add New 

Gene permite que o usuário cadastre novos Genes (B), Edit a Gene permite 

altera um Gene cadastrado (C), campo para a identificação do Gene (D), 

botão que permite inserir o Gene no banco de dados (E), botão que cancela 

a operação em andamento, sem salvar as alterações realizadas (F), lista 

de Genes cadastrados (G), campo para inserir um novo nome para o Gene 

(H), campo que permite que o usuário salve as alterações realizadas (I), 

campo que permite que o usuário habilite um Gene previamente 

desabilitado (J), campo que permite que o usuário desabilite um Gene 

cadastrado (K) e campo que permite que o usuário cancele a operação em 

andamento sem salvar as alterações realizadas (L). Fonte: elaborado pelo 

autor. 

 

 

4.3 Relatórios e gráficos on-line 

 

Para realizar a saída dos dados armazenados no banco de dados foram 

criados relatórios com modelos diferentes para atender as necessidades dos usuários 

do sistema. Estes se encontram em formato de tabela, gráficos e podem ser 

acessados através dos menus posicionados na tela principal. 

A figura 37 mostra a estrutura do relatório no formato de tabela usado para 

acessar os resultados de uma pesquisa. Este relatório também é usado para 

demonstrar os dados do cadastro de: membros, projetos e voluntários. Em muitos 

casos a quantidade de colunas destes relatórios ocupa um espaço maior do que a 

tela do computador, sendo assim, para facilitar a visualização destas tabelas, 
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desenvolvemos um recurso que marca as linhas da tabela de amarelo quando estas 

são clicadas pelo mouse (Figura 37 A).  Este mesmo recurso marca de verde a linha 

que está sob o mouse (Figura 37 B). Desenvolvemos ainda, um recurso para a 

exportação dos resultados apresentados na tela para um arquivo em formato CSV 

(Comma Separated Values), que é um formato muito usado pelos pesquisadores. 

Para realizar as análises estatísticas dos resultados das pesquisas foi 

desenvolvido o relatório Statistics (Figura 38), que pode ser acessado através do 

menu: Data / Analysis, apresentado na Tela Principal. A figura 38 A mostra o campo 

que está sob análise e a figura 38 B mostra o resultado da análise contendo:  

 quantidade de resultados analisados; 

 maior e menor valor encontrados; 

 média aritmética; 

 desvio padrão e coeficiente de variação. 

 

 

 

Figura 37. Relatório de resultados lançados. Esta figura mostra o relatório 

contendo os resultados de uma pesquisa que foi lançada no sistema. 

Quando uma linha é clicada com o mouse, esta fica marcada de amarelo 

(A) e quando o mouse passa sob uma linha ela fica marcada de verde. 

Estes recursos facilitam a visualização do relatório. Fonte: elaborado pelo 

autor. 

 

A 

B 
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Figura 38. Relatório para análise estatística. Esta figura mostra o relatório contendo 

uma análise estatística dos resultados de uma pesquisa que foi lançada no 

sistema. O campo que está sob análise é indicado por A e a os resultados 

da análise são demonstrados no quadro logo abaixo (B). Fonte: elaborado 

pelo autor. 

 

  

Assim como a quantidade de colunas, a variação de dados lançados em cada 

uma delas também é grande. Por este motivo, foi desenvolvida uma ferramenta que 

facilita a seleção dos dados para análise. Desta forma, o usuário pode consultar os 

dados das pesquisas em um relatório personalizado, que buscará no banco de dados 

somente os registros que se adéquam às condições por ele estabelecidas. Esta 

ferramenta é denominada Filter Reporte pode ser acessada através do menu Data / 

Analysis apresentado na Tela Principal.  

Para exemplificar o uso da ferramenta, a figura 39 mostra uma consulta onde 

os resultados do relatório mostrarão os voluntários com idade entre 36 e 80, do sexo 

feminino e que tenham contagem de plaquetas acima de 130.000. Todos os campos 

cadastrados pelos usuários podem ser usados como critério nas consultas. 

Para realizar a consulta o usuário deve construir uma expressão que 

representa as variáveis da consulta. O primeiro passo é escolher um campo (Figura 

39 A), em seguida uma condição para comparação dos resultados lançados neste 

campo (Figura 39 B) e depois é necessário selecionar o valor que se adéqua à 

condição da pesquisa (Figura 39 C). O próximo passo é selecionar o operador (Figura 

A 

B 
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39 D) que indica se esta condição é de união (and), de interseção (or) ou se esta é a 

última condição da expressão (end). Após a seleção destes itens o usuário deve clicar 

no botão ADD (Figura 39 E) para adicioná-los. O resultado da expressão aparece no 

quadro Selected Fields(Figura 39 F) à medida que vai sendo construída, até o final. 

Quando a expressão está totalmente montada o usuário deve clicar no botão GO! 

(Figura 39 G) para exibir o relatório. Este botão somente será habilitado após o 

lançamento de um campo com o operador end. A qualquer momento o usuário pode 

clicar no botão CLEAR ALL (Figura 39 H) para excluir os lançamentos realizados na 

ferramenta de consulta. 

 

 

Figura 39. Relatório personalizado. Esta figura mostra os componentes usados 

para criar um relatório personalizado: lista de campos (A), condição para 

comparação dos resultados (B), valor (C), operador (D), botão para 

adicionar (E), resultado da expressão (F)m botão para exibir o relatório (G) 

e botão para excluir os lançamentos realizados (H). Fonte: elaborado pelo 

autor. 

 

 

Para facilitar a demonstração gráfica dos dados lançados na plataforma foram 

criados relatórios gráficos que são gerados a partir dos campos selecionados pelo 

usuário. Eles podem ser acessados através do menu Data / Analysis apresentado na 

Tela Principal e são denominados Scatter Plot Chart XY e Scatter Plot Chart XYZ. 

O Scatter Plot Chart XY é um gráfico de pontos (Figura 40) que recebe dados 

de duas variáveis quantitativas. Os campos são selecionados na parte superior da 
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tela (Figura 40 A e B), em seguida o botão GO! (Figura 40 C) deve ser acionado para 

exibir o gráfico. Após a apresentação do gráfico os pontos podem ser selecionados 

usando o mouse para demonstração dos dados que o compõem (Figura 40 D). 

 

 

Figura 40. Gráfico de pontos XY. Esta figura mostra como gerar um relatório gráfico 

usando os campos que são cadastrados pelos usuários. Na parte superior 

devem ser selecionados duas variáveis quantitativas (A e B) e o botão (C) 

para gerar o gráfico. Os pontos podem ser selecionados pelo mouse para 

mostrar os valores que o compõem (D). Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

O relatório gráfico Scatter Plot Chart XYZ é similar ao demonstrado acima, no 

entanto, além de receber duas variáveis quantitativas ele recebe uma variável 

qualitativa, conforme mostra a figura 41. Na parte superior estão os componentes para 

seleção dos campos dos campos quantitativos (Figura 41 A e B), o componente para 

seleção do campo qualitativo (Figura 41 C) e o botão (Figura 41 D) que exibe o gráfico. 

Na parte inferior da tela, a figura 41 E mostra a legenda para os itens selecionados 

no campo Color Field (Figura 41 C). Neste campo até onze itens são bem definidos 

no gráfico. A partir de doze a análise pode ficar confusa. 
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Figura 41. Gráfico de pontos XYZ. Esta figura mostra como gerar um relatório 

gráfico usando os campos que são cadastrados pelos usuários através dos 

componentes: campos quantitativos (A e B), campo qualitativo (C) e o 

botão de comando (D) que exibe o gráfico. Na parte inferior (E) fica a 

legenda. Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

Desenvolvemos um relatório de barras verticais para demonstrar o 

relacionamento dos dados entre dois campos. Apesar de apresentar bons resultados 

para analisar duas variáveis quantitativas, os dados deste gráfico são mais facilmente 

interpretados quando se usa uma variável qualitativa no eixo X (horizontal), porque 

essas variáveis, geralmente, possuem uma quantidade menor de colunas e isso 

facilita a percepção dos valores apresentados. Sendo assim, para gerar o relatório o 

usuário deve selecionar uma variável qualitativa (Figura 42 A) e uma variável 

quantitativa (Figura 42 B) e então clicar no botão GO! apresentado na figura 42 C. 

A 

B C D 

E 



 76 

Este relatório também apresenta o Desvio Padrão dos dados quantitativos 

selecionados no Field Y, conforme demonstramos na figura 42 D. 

 

 

Figura 42. Gráfico de Barras Verticais. Essa figura mostra como gerar um relatório 

gráfico usando os campos que são cadastrados pelos usuários. Esse 

gráfico é gerado através de um campo qualitativo (A), um campo 

quantitativo (B) e acionando o botão de comando (C). Ele apresenta ainda 

o Desvio Padrão dos dados quantitativos (D). Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

Através dos relatórios gráficos os usuários podem fazer análises e 

cruzamentos das informações que foram lançadas no sistema. Os relatórios são 

gerados com as informações que estão disponíveis no sistema no momento em que 

são acessados, sendo assim, eles estão sempre atualizados com as informações 

mais recentes. Este recurso evita transtornos que poderiam ser gerados com 

informações de resultados inconsistentes. 
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5 DISCUSSÃO 
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5.1 Armazenamento de dados 

 

Todos os resultados, das pesquisas usadas como teste, foram lançados na 

plataforma vinculados a um projeto, um subject (sujeito/voluntário) e um usuário, que 

por sua vez, estão vinculados a um laboratório. Isso possibilita a rastreamento de 

cada dado lançado. Este procedimento é realizado também para todas as alterações 

que acontecem através dos formulários da plataforma e permite realizar a auditoria 

dos resultados das pesquisas. Desta forma, é possível identificar para cada dado 

lançado: o usuário que realizou o lançamento ou a alteração e a hora em que o 

procedimento ocorreu. 

O banco de dados foi criado de forma que o usuário pode realizar o cadastro 

dos campos que precisa em sua pesquisa, assim o próprio usuário pode efetuar, em 

tempo de execução, o lançamento de novos campos e até mesmo a alteração dos 

campos existentes. No entanto, não é possível alterar o tipo do campo. Este bloqueio 

foi criado para prevenir que os dados sejam corrompidos, visto que um campo do 

formato número poderia ser alterado para o formato texto, causando grandes 

transtornos. Para realizar a operação matemática dos campos calculados, foi criado 

um algoritmo que realiza os cálculos através de instruções no banco de dados. 

As consultas realizadas através de SQL consumiram mais processamento do 

servidor do que consultas tradicionais, pois para esta plataforma as consultas são 

construídas em tempo de execução, sempre que um formulário é aberto, de acordo 

com os campos que são requisitados pelo sistema. Em contrapartida, as instruções 

para inclusão e alteração de dados usam os métodos tradicionais e não apresentaram 

diferenças no tempo de processamento, comparadas com transações tradicionais. 

O sistema comporta o cadastro ilimitado de laboratórios, projetos, usuário e 

amostras (restrito somente ao tamanho do Hard Drive). Cada usuário foi cadastrado 

em um laboratório e a partir daí são liberados acessos aos projetos, de acordo com o 

perfil desejado. Foram realizados testes onde um usuário do Laboratório A realizou 

consultas e lançamentos de resultados em um projeto do Laboratório B, sendo que 

este acesso foi devidamente liberado no sistema. Quando o usuário não tem este 

acesso, não foi possível visualizar informações de outros projetos. Este recurso 
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possibilita aos usuários deste sistema compartilhar os resultados de pesquisas e 

ainda desenvolver pesquisas colaborativas entre laboratórios. 

 

5.2 Sistema on-line 

 

Foi desenvolvido na plataforma um cabeçalho que demonstra em qual 

laboratório e projeto o usuário está trabalhando no momento, pois como foi 

demonstrado, um usuário pode acessar múltiplos projetos. Ainda na parte superior da 

tela fica disposto o usuário que está realizando o acesso e o tempo que esta sessão 

ficará disponível. Este recurso garante que o acesso à plataforma seja finalizado sem 

a interferência do usuário, caso o sistema fique inativo por mais de 20 minutos. Essa 

política de segurança evita acessos desautorizados sem o uso de senhas. Todos os 

usuários possuem uma senha individual para acessar o sistema e as 

inclusões/alterações de dados são baseadas nessa informação para manter o registro 

de quem as efetuou. 

Em seguida fica disposta uma barra de menus que possibilita ao usuário 

acessar os formulários, desde que o seu perfil de acesso tenha as devidas 

permissões. Esta restrição permitiu que o Administrador do Laboratório controlasse o 

nível de informações acessadas pelos usuários do seu laboratório. A segmentação 

dos menus facilitou a localização dos formulários, pois esses foram agrupados por 

similaridade de funções. Tanto os menus quanto os objetos de comandos dos 

formulários, foram dispostos com o objetivo de reduzir ao máximo a quantidade de 

cliques necessários para executar funções na plataforma. Isso permitiu a redução do 

tempo que os usuários despendem navegando entre as telas. 

O cadastro de campos nos formulários se mostrou eficaz para o propósito que 

se destina. Os campos das pesquisas cadastradas foram incluídos e alterados de 

forma rápida e simples, sem necessidade de interação com o código do sistema ou 

com banco de dados. O tipo de campo Select Items possibilitou o cadastramento de 

campos com opções de resposta pré-definidas, sem afetar o tempo de carregamento 

do formulário no qual foi incluído. No entanto, a ferramenta desenvolvida para o 

cadastro de campos calculados exigiu conhecimentos matemáticos para a criação de 
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expressões. Quando uma expressão é criada de forma incorreta o resultado não é 

apresentado e o sistema não foi capaz informar o usuário a causa do problema. 

A plataforma foi acessada através da Internet usando computadores de várias 

partes do país. Nos testes realizados foi possível incluir novos campos, lançar os 

resultados de pesquisas e alterar dados lançados. Não houve perda de informações 

ou lentidão do sistema durante estes procedimentos. Como esta plataforma foi 

desenvolvida para armazenar dados de pesquisas biomédicas, não foram realizados 

testes de deleção de dados, pois não foram desenvolvidos recursos para este fim, 

nesse sistema. 

 

5.3 Output de informações 

 

Os relatórios desenvolvidos na plataforma supriram as necessidades básicas 

de análise dos resultados de pesquisas biomédicas lançadas na plataforma. Alguns 

destes relatórios são apresentados em forma de tabela, dividida em linhas e colunas, 

onde os indivíduos cadastrados são apresentados nas linhas e os resultados são 

dispostos nas colunas. Esta tabela pode ser exportada em um arquivo de texto CSV 

e isso possibilita que estes dados sejam utilizados em outros softwares. Todos os 

relatórios são atualizados no mesmo momento em que os dados são alterados, 

através dos formulários. No entanto, se um relatório for gerado por um usuário e 

alterado por outro usuário após a apresentação deste relatório, o mesmo apresentará 

um resultado desatualizado até que este relatório seja gerado novamente. Ou seja, 

as informações exibidas na tela durante a apresentação de um relatório são estáticas 

e não sofrem alterações até que o relatório seja gerado novamente. 

Os relatórios gráficos são gerados usando como base os campos selecionados 

pelos usuários, desta forma é possível que o usuário crie relatórios personalizados e 

adequados às suas necessidades de análise. No entanto, é necessário que o usuário 

selecione os campos com resultados que condizem com o formato do relatório. Por 

exemplo: gráficos que usam dois campos quantitativos não apresentaram resultados 

quando um dos campos com dados qualitativos foi selecionado. Outro agravante é 

que o sistema apresenta uma tela branca quando este erro acontece. Para evitar este 

problema desenvolvemos uma tela explicando como gerar o gráfico. Por outro lado, 
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no gráfico de barras verticais o relatório é apresentado mesmo quando o usuário 

seleciona dois campos quantitativos, no entanto, a interpretação dos dados fica 

confusa quando o usuário faz uso de um campo com mais de 20 variáveis para o Eixo 

X. 

Para que o usuário possa realizar uma análise estatística básica dos dados 

lançados na plataforma, desenvolvemos um relatório que apresenta para um campo, 

selecionado pelo usuário, as seguintes informações: quantidade de itens cadastrados; 

valor máximo; valor mínimo; média aritmética; Desvio Padrão e Coeficiente de 

Variação. Estas informações são úteis para identificar rapidamente as dimensões dos 

dados lançados neste campo e possui um recurso para impressão rápida através de 

um clique no botão print apresentado na tela. 

 

5.4 Sistema de backup automático 

 

Desenvolvemos um sistema de backup automático para garantir a recuperação 

dos dados lançados na plataforma e dos arquivos de código que compõem o sistema, 

caso ocorra algum problema com o servidor que inutilize o banco de dados ou impeça 

o acesso aos arquivos de código. Este recurso também pode ser utilizado caso um 

usuário realize alterações indevidas em grande escala e que não possam ser 

recuperadas através dos registros realizados pelo recurso de auditoria do sistema 

(changes). 

Estas cópias de segurança são realizadas todos os dias às duas horas da 

manhã, horário em que há menor possibilidade de usuários acessando o sistema, pois 

isso deixaria este procedimento mais lento. Os registros do banco de dados são 

arquivados em formato de instruções SQL e os arquivos com os códigos da aplicação 

são gravados em formato binário. Ambos são compactados e enviados para outro 

servidor através de um protocolo de comunicação, usado para redes de 

computadores, chamado File Protocol Transfer (FTP). Estes arquivos são mantidos 

por sete dias e então, excluídos automaticamente. 

A recuperação total do sistema é um procedimento que envolve a 

descompactação dos arquivos, carga no banco de dados, cópia dos arquivos de 
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código e testes na plataforma. Este procedimento leva aproximadamente 3 horas e 

pode variar de acordo com o tamanho do banco de dados. 

 

5.5 Trabalhos relacionados 

 

Durante do desenvolvimento da plataforma Data PGx, encontramos a 

dissertação de Ferrasi (2013), que teve como objetivo o desenvolvimento de um 

sistema de gerenciamento de dados de pesquisas. Esse sistema possui 

características similares quanto aos recursos de banco de dados utilizados no 

trabalho que desenvolvemos, pois realiza o cadastro de campos através de 

formulários gerados dinamicamente e com isso possibilita que o usuário crie novos 

campos no sistema sem que seja necessária a intervenção de um profissional da TI. 

No entanto, o sistema desenvolvido por Ferrasi não apresenta diversas funções 

que desenvolvemos neste trabalho: 

 função para segmentar os campos cadastrados. Isso é útil para 

identificar e classificar pesquisas que possuem muitos campos; 

 relatórios gráficos para facilitar a interpretação dos dados cadastrados 

no sistema; 

 relatórios estatísticos para analisar os dados, inclusive realizando 

cruzamento entre dois campos; 

 procedimento de backup automático com frequência diária e 

armazenado em um servidor separado do servidor da aplicação. 

Extremamente eficaz para recuperação dos dados armazenados no 

sistema, em caso de problemas físicos no servidor ou de procedimentos 

de usuários mal-intencionados; 

 exportação dos dados armazenados no banco de dados; 

 integração de pesquisas entre laboratórios. O sistema de Ferrasi 

contempla o compartilhamento de pesquisas entre usuários do mesmo 

laboratório, mas a experiência demonstra a necessidade de realizar o 

compartilhamento de pesquisas entre laboratórios distintos. 
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Também foram encontrados outros sistemas voltados ao armazenamento de 

dados de pesquisas que fazem uso de formulários diretamente vinculados ao banco 

de dados, fazendo assim necessária a intervenção de um profissional da TI para 

realizar alterações quando necessárias. 
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6 Conclusão 
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Neste trabalho nós desenvolvemos uma plataforma capaz de auxiliar no 

armazenamento, análise e compartilhamento de dados de pesquisas biomédicas 

entre laboratórios. O armazenamento é realizado através de um banco de dados 

dinâmico que gera novos campos de acordo com as necessidades dos usuários da 

plataforma. As análises são apresentadas através de gráficos e tabelas on-line¬ e são 

atualizados no momento em que são gerados, com todas as informações 

armazenadas, possibilitando informações precisas. O compartilhamento destes 

dados é realizado através de usuários cadastrados no sistema e com acesso 

controlado, ou seja, o nível de informação acessada para cada usuário pode ser 

configurado de acordo com o seu perfil de acesso. 

Muitos laboratórios podem acessar as mesmas pesquisas ao mesmo tempo 

através de computadores conectados à Internet. O controle de acesso aos dados é 

realizado pela plataforma e permite que os usuários realizem pesquisas colaborativas, 

mesmo em laboratórios geograficamente distantes. Esses fazem uso do mesmo 

banco de dados, desde que possuam o devido acesso cadastrado na plataforma. Este 

recurso também permite o compartilhamento de pesquisas antigas: para consulta ou 

continuidade da pesquisa, já que os dados armazenados podem ser disponibilizados 

para acesso pelos usuários administradores. 

Segundo Barros et al (2010), cada vez mais o conhecimento sobre o uso ideal 

para os medicamentos está aumentando e com isso, o volume de dados em pesquisa 

clínica aumenta. Por este motivo, se faz necessário o uso de sistemas de informação 

para administrar estes dados. E para garantir a segurança dos dados lançados na 

plataforma, eles são copiados através de um sistema de backup e armazenados em 

servidores separados da aplicação, garantindo que sejam restaurados no caso de 

perda dos arquivos originais.  
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