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1.Introdução 

1.1 Resumo 

Projeto para gerenciamento da dispensação de medicamentos de alto custo para 

pacientes cadastrados no programa do governo federal.  

 

2. Requisitos 

2.1 Requisitos Funcionais 

Cód. Nome Descrição Categoria 

F01 Gerenciar dados 
cadastrais de 

Pacientes 

Cadastro, atualização, remoção de 
pacientes. 

Evidente 

F02 Gerenciar dados 
cadastrais das 
Unidades de 

Saúde 

Cadastro, atualização, remoção das 
Unidades de Saúdes. 

Evidente 

F03 Gerenciar dados Cadastro, atualização, remoção dos Oculto 



cadastrais dos 
Medicamentos 

medicamentos associados ao CID. 
Integração com o SGES. 

F04 Gerenciar dados 
cadastrais dos 

CIDs 

Cadastro, atualização, remoção do Código 
Internacional de Doenças (CID) e a 

associação dos medicamentos vinculados a 
ele. 

Evidente 

F05 Registrar 
Processos 

Abertura de Processos para dispensação dos 
medicamentos. 

Evidente 

F06 Registrar itens 
ao Processo 

Deve registrar itens, medicamentos, aos 
processos abertos.  

Evidente 

F07 Gerar SAMI 
para o Processo 

Deve ser gerado um código referente ao 
endereço físico do processo. 

Oculto 

F08 Transferência 
manual do 
Processo 

Transferência de um processo para outro 
lugar físico. 

Evidente 

F09 Baixa direta O sistema deve permitir a dispensação de 
medicamentos sem abertura de um 

Processo, uma baixa direta no estoque. 

Oculto 

F10 Processamento 
do Faturamento 

Verificação da baixa real do produto no 
estoque de acordo com os Processos para o 

período vigente. É gerado arquivos com 
layout já definido. Também chamado de 

“meio magnético” e “Processamento 
APAC”. 

Oculto 

F11 Módulo de 
entrada APAC-

SÉRIE 

Cadastro de faixas de controles no número 
do processo; definido pelo Governo. Cada 
processo tem um “número APAC” gerado 

no processamento do faturamento. 

Oculto 

F12 Controle de 
dosagem 

Controle das doses mensais de dispensação 
do medicamento para o paciente. 

Oculto 

F13 Registrar Ação 
Judicial 

Processo que procede de uma ação judicial.  

F14 Cancelamento 
do Processo 

Um processo pode ter seu status alterado 
para cancelado. 

Evidente 

F15 Transferência 
Processual 

Transferência do Processo para outra 
Unidade de Dispensação. 

Evidente 

F16 Cobrança 
Retroativa 

Programada 

 O sistema deve permitir ao paciente o 
recebimento dos medicamentos do mês 

seguinte. 

Evidente 

F17 Gerar relatórios Deve gerar relatórios sobre agentes 
envolvidos, medicamentos, cobranças, 

contas, etc. 

Evidente 

F18 Dispensação de 
Medicamentos 

Dispensar medicamentos para o paciente. Evidente 

 

 

 

 



2.2 Requisitos Não Funcionais 

Cód. Nome Descrição Categoria 

NF01 Formato do 
Processamento 
do Faturamento 

O processamento APAC deve seguir o 
padrão estabelecido pelo Governo. 

(Anexar especificação) 

Obrigatório 

NF02 Linguagem de 
Programação 

A linguagem será JAVA 6. Obrigatório 

NF03 Persistência A persistência será realizada em um SGBD 
cuja estrutura já está pronta e será 

disponibilizada a equipe pelo cliente. 
Permitindo a equipe realizar alterações. 

Obrigatório 

NF04 Interfaces 
SGAT 

A interface principal do sistema de ser 
desktop e possuir teclas de atalho para os 

comandos. 

Obrigatório 

NF05 Interfaces 
SGAT 

Conception 

O sistema deve apresentar telas WEB para 
acesso remoto das funcionalidades 

principais (a definir). 

Desejável 

NF07 Política de 
Acesso ao 
Sistema 

Restrição de acesso de acordo com o perfil 
do usuário. 

Obrigatório 

 

 

2.3 Diagrama Geral de Caso de Uso 

 

 

 



2.4 Casos de Uso 

Cód. Caso de Uso Descrição Classificação* 

UC01 CRUD** 
Pacientes 

Criação, atualização, deleção e listagem 
dos pacientes da Unidade de Dispensação. 

Nível 1 

UC02 CRUD 
Unidades de 

Saúde 

Criação, atualização, deleção e listagem 
das Unidades de Saúde. 

Nível 1 

UC03 CRUD Código 
Internacional de 

Doenças 

Criação, atualização, deleção e listagem 
dos Código Internacional de Doenças e os 

medicamentos associados a doença. 

Nível 1 

UC04 CRUD  
Tipo de 

Tratamento 

Cadastro, atualização, remoção e listagem 
dos tipos de tratamento. 

Nível 1 

UC05 CRUD  
Especialidade 

Médica 

Cadastro, atualização, remoção e listagem 
de especialidades médicas. 

Nível 1 

UC06 CRUD  
Procedimento 

Cadastro, atualização, remoção e listagem 
de procedimento. 

Nível 1 

UC07 CRUD  
Prestadores 

Cadastro, atualização, remoção e listagem 
de prestadores de serviços. 

Nível 1 

UC08 Abertura De 
Processo 

Possibilidade de abertura de um novo 
processo para dispensação de 

medicamentos a partir de uma receita 
médica. Deve-se vincular ao Processo um 
paciente, uma Unidade de Saúde, um CID 

e ter seu SAMI gerado. 

Nível 4 

UC09 Vinculação de 
medicamentos 
ao Processo. 

Capacidade de vincular os medicamentos 
requisitados ao processo aberto do 

paciente. 

Nível 3 

UC10 Dispensação de 
Medicamentos 

Liberar medicamentos para um paciente. Nível 4 

UC11 Processar 
Faturamento 

Verificação da baixa real do produto no 
estoque de acordo com os Processos para 
o período vigente. É gerado arquivos com 
layout já definido. Também chamado de 

“meio magnético” e “Processamento 
APAC”. 

Nível 4 

UC12 Gerar 
Relatórios 

Gerar relatórios sobre a movimentação 
dos processos, baixas de medicamentos, 

etc. 

Nível 2 

* A ordem é definida a partir do risco do caso de uso. 

** CRUD, acrônimo para Create, Read, Update e Delete: Criação, Leitura, Atualização 
e Deleção. 
 

 



2.5 Atores 

Nome Descrição 

Atendente Operador principal do sistema. É aquele que recebe o paciente e 
é responsável pelo cadastro de seus dados, dados das unidades 

de saúde e abertura do processo. 
Operador de 
Faturamento 

Responsável pelo processamento do faturamento. 

Gerente Interessado nos relatórios gerenciais do sistema. Acompanha as 
movimentações de todas as áreas do sistema. 

 

 

3. Cliente 

 Empresa XX Tecnologia. 


