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Resumo

Este relatório visa apresentar um estudo na área de desenvolvimento de Sistema, originando 

assim um aplicativo (SIGCO) para gestão de uma Clínica de Odontologia, Consultório 

Médicos ou Clínica Terapêutica. O objectivo principal deste projecto é desenvolver um 

sistema capaz de gerir as informações internas de uma clínica. O sistema devera contribuir, 

principalmente para a melhoria de atendimento oferecido por uma clínica aos seus pacientes, 

bem como possibilitar a gestão das informações com a finalidade de pesquisar e controlar a 

parte financeira da clínica. 

O projecto se justifica, uma vez que todas as necessidades da clínica de Odontologia serram 

atendidas. Para os devidos efeito, foram analisados vários documentos e sites relacionados 

com a Odontologia no sentido de desenvolver um sistema que atenda as necessidades das 

mesmas. Vários conceitos teóricos foram adoptados na realização deste sistema, mostrando os 

conhecimentos adquirido durante a formação académica designadamente nas áreas de Base de 

Dados, Consultoria Informática, Desenvolvimento de Aplicação Web, Programação e outros.

A Modelação do sistema é uma das fases mais significativas deste projecto. Ela foi feita 

utilizando a ferramenta Visual Paradigm for UML 6.4 Enterprise Edition. Já no 

desenvolvimento das interfaces utilizou-se a linguagem de programação PLSQL e a 

plataforma Oracle 10g Application Express.

Este relatório focaliza-se apenas a um dos módulos do sistema desenvolvido, visto que o 

trabalho foi desenvolvido em equipa. Neste caso o documento realizado, apenas ira ter 

conteúdos relacionado com a parte de gestão das entidades Externa que é também um dos 

objectivos esperado do sistema.

Palavras-chave (Tema): Sistema Integrado de Gestão de Clínica de Odontologia, 

Entidade Externas, Modelagem de SIGCO.

Palavras-chave (Tecnologias): PL/SQL, Oracle, Visual Paradigm 6.4 for UML.
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Glossário

(1:1) - Relacionamento um para um

(1:N) - Relacionamento um para muito

(M:N) - Relacionamento muitos para muitos

DER - Diagrama Entidade Relacionamento

ER - Entidade Relacionamento

MER - Modelo Entidade Relacionamento

PL/SQL - Procedural Language Extensions to SQL

SI - Sistema de Informação

SIGCO - Sistema Integrado de Gestão de Clínica de Odontologia

SIS - Sistema de Informação na Saúde

SQL - Struture Query Language

SGBD - Sistema de Gestão de Base de Dados

TI - Tecnologia de Informação

TIC - Tecnologia de Informação e Comunicação

UML - Unified Modelling Language
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Introdução

A licenciatura em Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) só fica concluída após 

frequentar um estagio de 300 a 400 hora numa organização e apresentar o respectivo relatório 

final que depois será apresentado para obtenção de uma nota final na disciplina de estagio, a 

fim de dar cumprimento a esta fase final de licenciatura. O estágio foi realizado na empresa 

ADA Soluções na área de Desenvolvimento de Sistema.

Como trabalho prático realizado, vai ser apresentado neste relatório o resultado alcançado 

para a gestão de entidades externa que é um dos módulos do SIGCO. 

A escolha da empresa ADA Soluções como local para a elaboração do estágio deve-se a 

vários factores, entre os quais a falta de acordo entre a universidade (UNICV) e as empresas 

para a realização de estágio. Mais o facto principal dessa escolha tem a ver com a área do

desenvolvimento de sistema, pois é uma área que despertou maior interesse neste último ano 

do curso.

Por conseguinte, o estágio iniciou-se com o intuito de enriquecer os conhecimentos adquirido 

nas áreas de desenvolvimento de sistema e de base de dados. 

O projecto desenvolvido visa apresentar um sistema para a gestão de uma Clínica 

especializada na área de Odontologia. 
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Com o SIGCO pretende colmatar as necessidades de uma clínica de Odontologia que busca 

melhorar o atendimento dos seus pacientes, e fazer de melhor forma a gestão das suas 

informações interna.

O relatório apresentado é também fruto de quatro anos de experiência ensinados na 

Licenciatura em TIC na universidade de Cabo Verde. O texto foi criado de forma a atender o 

complemento do estágio académico. Muitos dos conteúdos aqui apresentado é o resultado

directo daquilo que aprendeu durante os quatro anos de curso. A matéria ainda é fruto de 

estágio feito na empresa ADA Soluções na área de desenvolvimento de sistema para a 

disciplina de estágio.

O trabalho foi construído com dois propósitos. O primeiro é sobre a modelação de sistema 

onde utilizou-se a ferramenta Visual Paradigma 6.4 for UML para fazer toda a modelação do 

Sistema Integrado para Gestão de Clínica de Odontologia. De seguida o desenvolvimento das 

interfaces que fornece como base a modelação do primeiro propósito.

Algumas pesquisas foram muito importantes na realização deste trabalho. Não é um texto 

com foco teórico, mais sim aplicado.

Neste relatório, ainda depois da modelação, optou-se em desenvolver um sistema que 

produzem resultados viável, isto é, que traga respostas as necessidades do projecto proposto. 

Actualmente, os sistemas aplicacionais são sistemas muito importantes em qualquer contexto, 

podendo assim ser um sistema crítico. A capacidade de integração de sistemas nas actividades 

mais importantes das organizações torna-os, efectivamente, indispensáveis ao bom 

funcionamento das entidades que eles suportam. Pode armar-se que o funcionamento das 

organizações depende actualmente do correcto funcionamento dos sistemas de software que 

sustentam os processos organizativos ou de produção. Este aspecto reforça de forma indelével 

a necessidade de se providenciarem ferramentas, métodos e metodologias mais rigorosas e 

fiáveis no processo de construção de sistemas. (Nestor Ribeiro e António Manuel).
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1.1 Justificativo

O conhecimento adquirido ao longo do curso TIC nas áreas de Base de Dados e programação 

estimulou um enorme interesse para o desenvolvimento deste projecto e proporcionou um 

gosto particular divido ao seu desenvolvimento em plataforma Oracle Application Express 

10g. 

De acordo com algumas pesquisas feita relacionado com o projecto surgiram novas

descobertas o que motivou ainda mais o interesse pelo projecto. Assim a curiosidade de 

conhecer melhor todas as potencialidades que esta área oferece, proporcionando não só mais 

um aplicativo para o mercado cabo-verdiano mais também desenvolver a capacidade própria 

na área de linguagem de programação.

A utilização da ferramenta Oracle Application Express 10g para a realização do projecto foi a 

escolha da empresa que por sua vez foi ao encontro das expectativas pretendidas. Mais o 

principal motivo pelo uso desta plataforma é que a Oracle Application Express 10g é um dos 

softwares que a empresa possui para o desenvolvimento de sistema. 

Já na parte de modelação usou-se o software Visual Paradigm 6.4 for UML uma aplicação 

que neste contexto é mais eficaz para a modelação do sistema devido a vários motivos: 

permite visualizar, especificar e documentar um sistema de informação (Mauro e Henrique).

No que toca ao desenvolvimento do projecto todas as tarefas realizadas dês da concepção do 

projecto ate a execução do mesmo foi todos com um único propósito construir o Sistema 

Integrado para Gestão de Clínica de Odontologia, para fazer a gestão de uma Clínica de

Odontologia que estará disponível para as áreas tanto de Odontologia como Consultórios 

Médicos ou Clínica Terapêuticas. 
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1.2 Objectivos

1.2.1 Geral

Este trabalho tem por objectivo desenvolver um Sistema Integrado de Gestão de Clínica de 

Odontologia que permite a gestão das informações interna de uma clínica de Odontologia, 

Consultório Medico e Clínica terapêutica. 

1.2.2 Especifico

Como o projecto (SIGCO) foi desenvolvido em módulos neste caso o módulo de Entidade 

Externa focaliza nos seguintes aspecto:

o Gestão de entidades do sistema;

o Listagem das Entidades;

o Lançamento de Equipamento e sua Factura.

1.3 Metodologia

As metodologias adoptados para a realização deste trabalho desde o início do projecto, 

passando pelo seu planeamento, modelação e implementação foi:

� Pesquisa feita em sites específicos de Odontologia;

� Livros para modelagem de Sistema;

� Livros e sites para a construção de Sistema;

A estratégia principal usada para levar o projecto adiante foi a recolha de opiniões, entrevista 

e reuniões com a tutora proprietária do sistema. Alem disso foi feita uma entrevista a Clínica 

Medica (Praia Clínica). A entrevista tem uma importância indispensável neste trabalho porque 

estão relacionadas directamente com o projecto em estudo o que de certa forma contribui para 

a elaboração do projecto de acordo com a realidade Cabo-Verdiana.



SIGCO - Módulo de Gestão de Entidades 

Licenciatura Em Tecnologia de Informação e Comunicação Página 17

1.4 Estrutura do Trabalho

Este relatório é composto por 5 capítulo importante.

O primeiro capítulo é constituído pela Introdução que pretende fazer uma pequena abordagem 

ao tema através do enquadramento. Nesta parte também serram definidos os objectivos a 

cumprir e as metodologias adoptadas.

O segundo capítulo faz a apresentação da empresa onde foi realizado o estágio.

O Quarto capítulo é designado a descrição das actividades realizadas. Relatando o problema 

em estudo e descrevendo todas as possíveis soluções esperado.

Por fim temos o quinto capítulo que retém as conclusões principais, respondendo ao objectivo 

descrito anteriormente.
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Apresentação da Empresa

ADA Soluções é uma empresa de prestação de serviços, com competência nas áreas de rede e 

segurança de sistema de informação, armazenamentos de dados e desenvolvimento de 

aplicações Web. Ela tem a sua sede na Praia (Cabo Verde), Assumindo como um integrador 

de soluções de tecnologia de informação, prestando serviços completos de auditoria e 

consultoria, implementação e desenvolvimento, suporte técnico nas áreas de TI e 

comunicações integradas. 

Como organograma da empresa tem o seguinte:

Figura 1 - Organograma da empresa ADA Soluções
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O estágio realizado teve o seu inicio em 27 de Maio de 2009 e terminou em Outubro do 

mesmo ano. Teve o seu desenrolar de segunda à sexta-feira no horário das 8:00 horas às 

12:00, enquadrando-se na área de produção, mais concretamente na área de desenvolvimento 

de aplicações

I. Missão

A sua missão é constituir parcerias com os clientes, ajudando-lhes a aplicar TI de forma 

criativa e inovador e a utilizar informação que dispõem de forma a melhorar a sua posição 

competitiva no mercado e aumentar a sua rentabilidade.

II. Visão

Desenvolvem um significativo esforço no sentido de estar na vanguarda da inovação 

tecnológica, mantendo fiel aos seus valores (inovação), satisfação dos seus clientes, 

colaboradores e accionistas, ética e profissionalismo.

III. Serviços

Os principais serviços da empresa são: Consultoria informática, consultoria nas TICs, 

desenvolvimento de aplicações, outsourcing, assistência informática, internet e formação1.

                                                
1 Fonte – Documentos da Empresa ADA Soluções 
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Fundamentação Teórico

Neste capítulo abordaremos os conceitos e aspecto teórico relacionado com o sistema de 

informação, quer relacionado com sistemas gerais ou sistema de saúde.

3.1 Sistema de Informação

Segundo Wikipedia.org 2009, Sistema de informação (S.I.): é um sistema, automatizado ou 

manual, que envolve pessoas, máquinas ou métodos organizados para recolher, processar, 

enviar e divulgar dados que representam informação para os utilizadores. Normalmente é 

composto por Software e por Hardware2.

3.2 Tipo de SI

A seguir, serão apresentados vários tipos de SI’s possíveis de serem utilizados em 

organizações. Os sistemas foram classificados de acordo com seus objectivos e tipos de 

informações que manipulam, mas nada impede que um mesmo SI, encontrado em alguma 

organização, esteja classificado em mais de um tipo.
                                                
2
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_informa%C3%A7%C3%A3o_em_sa%C3%BAde, visitado em 

13 de Dezembro de 2009
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Assim como sugeriu Laudon, 2001:

Sistema de nível operacional - trata da execução, acompanhamento e registo da operação 

diária da organização.

Sistema de nível de conhecimento - que suportam funcionários que trabalham com dados 

dos clientes e conhecimentos da organização.

Sistemas de nível de Gestão - utiliza dados da operação e outros dados inseridos nesse

sistema para obter informação que permitam a gestão, suportando a tomada da decisão e 

melhorar o controlo da organização.

Sistema de nível estratégico -são sistemas destinados a decisões do mais alto nível e utilizam 

dados de todos os sistemas anteriores e utilizadas pela alta gerência.

Segue-se assim a pirâmide que representa os níveis de SI segundo Loudon 2001.

Figura 2 – Pirâmide dos SI

(Fonte: Laudon e Laudon, 2001)
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3.3 SIS- Sistema de informação na saúde

Para Barbosa, Débora Cristina Modesto

Em serviço de saúde ter conhecimento actualizado e organizado nas áreas de saúde é 

necessário ter um adequado planeamento das suas acções, utilizando ferramenta viáveis e 

factíveis no seu quotidiano. Assim, analisar as informações disponíveis é muito importante, 

especialmente para aquelas referentes e resultantes de indicadores locais. Os SIS têm a 

intenção de facilitar a formulação e avaliação das políticas, planos e programas de saúde, 

subsidiando o processo de tomada de decisões, a fim de contribuir para melhorar a situação de 

saúde individual e colectiva. 

3.3.1 Odontologia

A palavra Odontologia é definida como área pelo qual o SIGCO vai ser desenvolvido. Em 

enciclopédia electrónica encontrou-se a seguinte definição:

Área da saúde humana que estuda e trata o sistema estomatognático, mais conhecida pela 

medicina dentária, ela entende a face, pescoço e cavidade bucal, abarcando ossos, 

musculatura mastigatória, articulações, dentes e tecidos. Em Portugal e no Brasil, odontologia 

é definida como um segmento independente3.

3.4 Entidade Externa

Segundo Xexéo, Geraldo 2004, Entidades Externas que também pode ser chamados de 

Agentes Externos representa os departamentos, empresas, máquinas ou sistemas que 

                                                
3

http://pt.wikipedia.org/wiki/odontologia, visitado em 12 de Outubro de 2009
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interagem com o sistema. Sendo analisado, enviando ou recebendo dados, por meio de 

Entidades Externos.

3.5 Modelos e processos existentes

Para o desenvolvimento de um sistema de informação é utilizado um dos vários modelo que 

ajudara na elaboração e desenvolvimento do projecto, assim para cada um deste modelo 

temos os seguintes definição:

Modelo em Cascata, também conhecido como linear sequencial devido a forma sequencial

com que as actividades são desenvolvidas. Possui as seguintes fases:

>> Modelagem do sistema>> análise de requisitos>> projecta>> codificação>> testes e 

manutenção.

Prototipagem, em que o desenvolvedor interage directamente com o utilizador, escutando 

seus pedidos e desenvolvendo, imediatamente, um protótipo do produto desejado.

Modelo Espiral, caracteriza-se pelo desenvolvimento por uma série de produtos

desenvolvidos em sequência, cada vez mais complexos e mais próximos do produto final

desejado.

3.5.1 Modelos utilizado

O modelo proposto para o presente projecto (SIGCO) foi bastante discutido e foi livremente 

escolhido independentemente dos modelos existentes. Os dois modelos mais utilizados no 

actual processo de desenvolvimento do sistema foram utilizados para o desenvolvimento 

deste projecto. O modelo entidade e relacionamento (ER) também foram um dos modelos 

usado para este desenvolvimento. Mais a utilização dos dois modelos mais usado no 

desenvolvimento de SI para cada etapa do desenvolvimento originando num único modelo 

próprio.
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3.6 Tecnologias Utilizados

Relativamente as tecnologias e ferramentas utilizadas para o desenvolvimento do SIGCO 

foram utilizadas as tecnologias a seguir apresentadas:

3.6.1 Visual Paradigm 6.4 Enterprise Edition

Na modelagem do SIGCO utilizou-se o conceito da UML. Uma linguagem que serve para a 

documentação e descrição dos requisitos de sistema (Mauro e Henrique).

O software escolhido para esta linguagem foi o “Visual Paradigm for UML Enterprise 

Edition, da Empresa Visual Paradigm, em sua versão 6.4 neste trabalho, expondo os recursos 

que propiciam a documentação e a avaliação dos projectos de sistemas de software por meio 

de diversos diagramas. A razão principal por esta escolha foi a sua forma fácil e rápido de 

utilização para fazer esses diagramas.

O aplicativo Visual Paradigm apresenta ainda algumas características importante tais como4:

o Geração de Código,

o Engenheira inversa;

o Geração de Relatório;

3.6.1.1 UML – Linguagem de Modelagem Unificada

Segundo Nunes, Mauro & O’ Neill, Henrique 2004 define a UML como uma linguagem 

utilizada para notação padrão e para a especificação, construção, visualização e documentação 

de sistema de informação orientado por objecto. 

                                                
4

http://baixar7.com/visual-paradigm-para-uml-java-platform-6.3.zip/60216008 visitado em 9 de Dezembro de 

2009
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Assim a linguagem UML contém diferentes diagramas que a seguir serram apresentado e 

descritos:

Diagrama de Classe 

Definiram um diagrama de classe como diagrama através do qual se descrevem as estruturas

das informações que é utilizado no sistema.

Diagrama de caso de Utilização

Diagrama que serve para indicar as fronteiras do sistema e descreve os serviços que devem 

ser disponibilizados a cada um dos diversos utilizadores (actores).

Diagrama de estado

Aquele que é utilizado para modelar o comportamento dos objectos. Isto é, que descreve as

alterações nos valores de atributo dos objectos em resultado da ocorrência de certos eventos.

Diagrama de sequência

Diagrama que serve para ilustrar como os objectos do sistema interage para fornecer a 

funcionalidade dos casos de utilização. Estes diagramas designaram-se genericamente para 

diagrama de interacção.

Para o desenvolvimento utilizou a Oracle 10g Express Edition uma plataforma que abraça a 

linguagem PLSQL que também será descrito neste mesmo capitulo.



SIGCO - Módulo de Gestão de Entidades 

Licenciatura Em Tecnologia de Informação e Comunicação Página 26

3.7 Oracle Application Express

A Oracle 10g é definida como uma das novas versões da linha de base de dados Oracle 10g, 

totalmente gratuito para o desenvolvimento, distribuição e uso comercial. Ele é um base de 

dados mais leve e foi desenvolvido utilizando o código base do poderoso Oracle Database 

Server 10g Release. 

Segue-se o ambiente gráfico da Oracle Application Express utilizado para o desenvolvimento 

do projecto SIGCO.

Figura 3 - Ambiente Oracle Application Express 

As principais características

O Oracle Express Application 10g possui as seguintes características:

� Encontra-se disponível para Windows e Linux, na plataforma de 32 bits;

� Suporta uma linguagem PL/SQL que será mantida com total compatibilidade com a 

versão comercial;
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� A administração pode ser realizada utilizando o Oracle htmldb, ferramenta de 

administração e desenvolvimento Web.

� O Oracle XE é limitado em tamanho máximo da base de dados por 4GB incluindo a 

subdivisão lógica de uma base de dados.

� Actualmente desenvolvem softwares para atingir pequenas e médias empresas 

utilizando a plataforma Oracle XE e linguagem PLSQL5.

Novas Características do Oracle 10g

Devido a várias mudanças introduzidas no Oracle 10g, surgiram novas características PL/SQL

introduzidas no Oracle 11g envolvendo assim6:

� Pacotes embutidas;

� Avisos de tempo de compilação;

� Comportamento de número e data;

� Um compilador PL/SQL optimizado;

� Expressão Regulares;

� Alternativas de citação;

� Colecção de operadores;

� Encapsulamentos de programas PL/SQL armazenadas;

As subsecções cobrem características recentes introduzidas no Oracle 10g. Mas elas também 

cruzam referência Oracle 11g data base com características relacionadas que serram 

discutidas mais tarde neste capítulo.

                                                
5

http://www.devmedia.com.br/articles/viewcomp_forprint.asp?comp=2317, visitado em Outubro de 2009;

6
http://altabooks.tempsite.ws/capitulos_amostra/oracle%20database%2011g_cap1.pdf, Visitado em 13 de 

Novembro de 2009.
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3.7.1 Linguagem PL/SQL

Para Márcio Novell7, define linguagem PL/SQL (Processuais extensões de linguagem para 

SQL). Como uma linguagem que pode ser usado em bases de dados Oracle, Oracle Server, em 

ferramentas clientes, isto é, Oracle Forms. Mais o PL/SQL é muito semelhante à linguagem 

SQL acrescentando as construções de programação similares a outras linguagens.

Estrutura Básica do PLSQL

Qualquer programa básico do PLSQL é composto por blocos, que podem estar localizados 

uns dentro dos outros. Geralmente, cada bloco efectua uma acção lógica no programa. Um 

programa basicamente tem as seguintes estrutura conforme ilustrado na figura 4.

Figura 4 – Bloco PL/SQL

Historial do PL/SQL

A primeira versão do PL/SQL (1.0) foi lançado com o Oracle Versão 6.0. Ele era muito 

limitada nas suas capacidades. Já a versão 2.0 foi lançada com o Oracle Versão 7.0. Esta era 

uma actualização maior. Suportando assim o stored packages, procedures, funções, tabelas e 

registos definidos pelo programador. 

                                                
7 http://www.htmlstaff.org/ver.php?id=6420, visitado a 13 de Novembro de 2009
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A versão 2.1 do PL/SQL foi liberada com a Versão 7.1 do Oracle. Isto permitiu a utilização 

de stored functions dentro de instruções SQL e a criação de SQL dinâmico pelo uso do pacote 

dbms SQL. Foi também possível executar instruções de linguagens de definição de dados de 

programas PL/SQL. 

A versão 2.2 PL/SQL foi lançada com a versão 7.2 do Oracle.

A versão 2.3 do PL/SQL foi lançada com a versão 7.3 do Oracle. Esta versão aumentou as 

capacidades das tabelas PL/SQL e adicionou funcionalidades de entrada e saída de arquivos.

A versão 2.4 do PL/SQL foi libertada com a Versão 8.0 do Oracle. Esta versão suporta os 

melhoramentos do Oracle 8, incluindo Large Objects, projecto orientado a objectos, tabelas 

ocultadas em Oracle advanced queuing

.

3.8 Outros Ferramentas

As ferramentas Anteriores destinam-se especificamente na modelagem e desenvolvimento de 

sistema (SIGCO). Mais para além destas ferramentas utilizou-se também a Microsoft Visio

2007, uma ferramenta que ajudou no desenvolvimento do modelo ER do Sistema.

Como software utilizado para auxiliar na descrição das tarefas do projecto usou-se a 

Microsoft Project 2007 uma ferramenta importante para o planeamento das tarefas de um 

projecto.
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Actividades Planeadas e realizadas

4.1 Apresentação do projecto

O Sistema Integrado de Gestão de Clínica de Odontologia (SIGCO) é um aplicativo que ira 

permitir a gestão das informações interna em duas vertentes: por um lado a informação 

confidencial sobre cada paciente e o seu historial, por outro lado, a gestão financeira e 

facturação das marcações dos pacientes e entidades.

O projecto vai ser desenvolvido em sete módulos que são: módulo da gestão de registo dos 

dados, módulo de marcação de consultas, módulo de relatórios, módulo de pagamento, 

módulo de agenda, módulo de gestão de entidade externa e por fim o módulo de segurança e 

autenticação.

Neste capítulo vai ser apresentado os resultados alcançado relativamente a módulo de Gestão 

de Entidade Externa.

 Áreas Fundamentais

As principais áreas de actuação do sistema integrado de gestão de clínica de odontologia são:

� Organização da Clínica, pacientes, contas correntes e facturação (opcional);

� Controlo total da Clínica ou Centro de Saúde;

� Análises de apoio à gestão;
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� Transferência Electrónica de dados e outros;

� Confidencialidade dos dados clínicos dos pacientes.

� Gestão de património

 Soluções

Como solução esperada para o Sistema Integrado de Gestão de Clínica de Odontologia tem-

se:

� A gestão de pacientes;

� O controlo de marcações e da agenda da clínica;

� Facturação das marcações a entidades e pacientes.

 Destinatário

Em relação aos destinatários para o Sistema Integrado de Gestão de Clínica de Odontologia 

tem-se:

� Clínicas e consultórios médicos;

� Clínicas dentárias;

� Clínicas terapêuticas.
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4.2 Planeamento de projecto

Como cronograma para a realização deste projecto definiu-se as seguintes tarefas conforme o 

gráfico de Gantt abaixo apresentado:

Figura 5 –Cronograma de Actividades

A elaboração do cronograma acima teve a sua origem em MS Project. Todas as tarefas nela 

apresentada foram definidas em reuniões de discussão das actividades e acertos do calendário. 

As actividades explícitas nesse cronograma satisfazem as exigências das etapas do 

desenvolvimento do SIGCO.
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4.3 Modelação de SIGCO

Nesta fase do trabalho foi modelado todos os requisitos funcionais para o Sistema (SIGCO) 

em especial para o módulo de gestão de Entidade Externa. Utilizou-se algumas das técnicas 

de modelagem apreendido durante a formação académica. 

O uso do software visual paradigm 6.4 for UML ajudou muito nesta fase de trabalho, 

contribuindo para a elaboração de vários diagrama que mais adiante iram ser apresentado. 

Todos os resultados mencionados nesta parte do trabalho, dês da recolha de requisitos 

passando pela elaboração do modelo entidade Relacionamento (MER), construção de 

diagramas de caso de utilização, Diagrama de Estado, classe e sequência, ate a criação das 

tabelas e interfaces na plataforma Oracle Application Express 10g tem a ver com a gestão de 

Entidades Externa.

4.3.1 Levantamento de Requisitos 

Esta fase do trabalho descreve os requisitos do sistema para a gestão de entidades. O seu 

propósito é juntar, analisar e definir as necessidades do sistema e as suas características de 

alto nível. Ele vai fornecer os requisitos técnicos identificados para cada uma das entidades 

conforme o SIGCO.

Assim quanto a modelação do Sistema Integrado para Gestão de Clínica de Odontologia 

utilizou-se a Visual Paradigma for UML 6.4 Enterprise Edition e no desenvolvimento a 

linguagem de programação PL/SQL, usando a plataforma Oracle Appication Express 10g. 

O sistema de Base de Dado utilizado foi a plataforma Oracle XE com alojamento no servidor 

da empresa ADA Soluções, proprietária do Sistema. 

O acesso a aplicação será feito através do uso de computadores pessoais com uso de nome de 

utilizadores e senhas atribuído pelo administrador da empresa.
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4.3.2 Modelo ER do Sistema 

O modelo ER abaixo apresentado encontra estruturado para o sistema Integrado de Gestão de 

Clínica de odontologia e as possíveis relações entre as entidades. Ela é utilizada como um 

modelo filtro de SIGCO para modelação de uma parte do sistema denominado de gestão de 

entidades externas visto que o sistema foi elaborado em módulo. 

Figura 6 – MER para Gestão de Entidades do Sistema

Durante a análise, para a elaboração do sistema Integrado de Gestão de Clínica de 

Odontologia foram definidos como entidades os seguintes objectos para a gestão de entidade 

externa:

� Fornecedor: Entidade que fornece equipamento para a clínica de odontologia;
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� Ent_Seguradora: Seguradora das clínicas e dos pacientes que relaciona com a clínica;

� Cart_Seguros: Cartão de seguros com dados dos pacientes;

� Equipamento: equipamentos fornecidos pelos fornecedores a clínica de odontologia;

� Clínica: Entidade que define os dados da clínica no sistema;

� Factura: documento com dados relativa a consulta e pagamento;

4.3.2.1 Atributos.

Os atributos definidos para cada entidade do sistema podem ser visto na descrição das tabelas 

em anexo (A.1.1).

4.3.2.2 Relacionamento 

Parte do diagrama ER apresentado para gestão das entidades externas do sistema foi definida

conforme os relacionamentos binários e ternários entre as entidades, assim como apresentado 

nas figuras mais a frente neste capítulo.

4.3.2.3 Grau de relacionamento

O grau de relacionamento representa o número máximo de ocorrência, de uma entidade que 

pode ser relacionado com uma outra entidade. No que desrespeita ao modelo proposto a 

cardinalidade entre duas entidades pode ser classificado como de (1:1), (1:N) e (N:M).

4.3.2.4 Relacionamento (1:1)

Nesta parte vai ser listado todos os relacionamentos de (1:1) do diagrama ER do sistema 

proposto para gestão de Entidades Externa.

Uma seguradora relaciona com uma clínica de forma (1:1). Isto é uma clínica pertence a uma 

e uma única seguradora.

Figura 7 – Relacionamento (1:1). 
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4.3.2.5 Relacionamento (1:N) 

Nesta fase vai ser apresentado todas as listagens dos relacionamentos de (1:N) do diagrama 

ER do sistema proposto.

A seguir será ilustrada um exemplo de relacionamento 1:N onde uma entidade seguradora 

relaciona com o cartão de seguros dos seus clientes de forma (1:N)

Figura 8 - Relacionamento (1:N).

Numa outra fase definiu-se um dos relacionamentos ternário para o sistema onde uma clínica 

relaciona com os seus fornecedores de forma (1:N). E este também por sua vez relaciona com 

os equipamentos de forma (1:N).

Figura 9 – Relacionamento ternário (1:N).

Um outro relacionamento ternário será definido. Com a entidade seguradora a relacionar com 

a entidade factura de forma (1:N). E este também por sua vez relaciona com os fornecedores 

de forma (N:1)

Figura 10 – Relacionamento ternário (1:N). 
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O relacionamento binário clínica com a entidade equipamento mostra que uma clínica pode 

possuir vários equipamentos.

Figura 11 – Relacionamento binário (1:N)

4.3.2.6 Relacionamento (N:M).

Para o modelo de gestão de entidades não forram definido qualquer relacionamento (N:M).

4.3.2.7 Dicionário de dados do SIGCO para gestão de 
entidade externa

O dicionário de dados é uma colecção de dados sobre o SIGCO para a gestão de entidades. O 

dicionário de dados foi posto com uma gramática quase formal para descrever o conteúdo do 

projecto definido durante a análise estruturado de dados. Assim propõem o seguinte 

dicionário conforme o anexo (A.1).

4.4 Caso de Utilização

Para a modelação do SIGCO foi necessário identificar alguns actores importantes para cada 

módulo do sistema. Neste contexto vai ser apresentado alguns actores que fazem parte da 

gestão de entidade externa do sistema.
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4.4.1 Actores:

Um actor não constitui parte de sistema mais sim representa os papéis que um utilizador pode 

desempenhar no sistema8. Assim como actores principais para este módulo têm o seguinte:

Figura 12 –Actores 

4.4.2 Descrição dos diagramas

A elaboração do modelo de caso de utilização representa uma das fazes inicias do SIGCO, 

envolvendo a determinação e o uso que o sistema terá, ou seja, do que ele deverá fornecer 

como serviços.

O objectivo do caso de utilização será descrever os requisitos funcionais do sistema, alem de 

fornecer uma descrição clara e consistente do que o sistema ira fazer. Ela também permite 

descobrir os requisitos funcionais das classes e operações do sistema.

O caso de uso abaixo descreve os requisitos funcionais para a gestão das Entidades do 

SIGCO.

                                                
8

UML - conceitos básicos II. Artigo disponibilizado em http://www.macoratti.net/vb_uml2.htm, Visitado em 26 
de Novembro de 2009
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Caso de utilização para a gestão de entidade Externa

Figura 13 – Diagrama de caso de utilização

Conforme ilustrado no diagrama de caso de utilização um Agente autorizado a visitar o 

sistema, faz as possíveis autenticações no SIGCO. Estando no sistema ele poderá fazer as 

seguintes operações conforme disponibilizado no sistema, tais como: alteração de senha, 

lançamento de factura, lançamento de equipamentos e visualização dos registos relacionado 

com Entidade.
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4.5 Diagrama de Classe 

No diagrama seguinte serram apresentado um esboço dos principais conceitos do sistema

(SGICO), descritos como diagrama de classe, traçando os seus relacionamentos e 

descrevendo alguns dos seus atributos mais importante

Conforme representado na figura abaixo o diagrama de classe permite traçar os 

relacionamentos das Entidade Externa.

Figura 14 – Diagrama de classe
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4.6 Diagrama de Estado 

Neste diagrama é representada especialmente a consumação da descrição das classes, 

mostrando assim todos os estados possíveis que um objecto de uma certa classe podem se

encontrar.

A seguir serram apresentado e descrito os diagramas de estado que utilizou para construir o 

sistema (SIGCO)

Figura 15 - Diagrama de Estado(Listagens de entidades)
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Tendo em consideração o diagrama de estado acima apresentado um agente autorizado Visita

o sistema, e na pagina de entidades, visualiza os registos na tabela de listagem, verificando 

assim todos os dados disponibilizado, fazendo a selecção dos dados pretendido para uma 

possível listagem desejada. Ainda dentro desta parte de Entidade o agente pode ver os 

detalhes de cada registo (Entidades), mais também poderá ver as entidades registados no 

sistema e sair. Ele pode simplesmente seleccionar dados verificar e finalizar o sistema.

Diagrama de Estado – (Lançamento de registo)

Figura 16 – Diagrama de Estado(Lançamento de factura e eqiupamento)

O diagrama de estado acima representa as operações que um Agente autorizado pode realizar 

no SIGCO. Neste caso o diagrama mostra detalhadamente como um lançamento de um dado 

(Factura e Equipamento) processa no sistema. Conforme o diagrama proposto uma entidade 

depois de solicitar o lançamento de um determinado dado, ele espera pelo processamento e se 
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esses dados for lançado espera pela confirmação do sistema. Além desse facto o Agente 

Autorizado pode fazer um novo lançamento de dados e sair do sistema. 

Um outro processo é esperar pelo lançamento de facturas, equipamentos e entre outros 

requisitos identificado pelo sistema. Mais também o processo pode demorar algum tempo e o 

utilizador do sistema opta por abandonar o processo por causa da demora ou algo deferente.

Diagrama De Estado – (Lançamento de Equipamento)

Figura 17 – Diagrama de Estado (Lançamento de Equipamentos)

Este diagrama representa os lançamentos dos equipamentos fornecido pelos fornecedores 

registado no sistema. Um agente solicita o lançamento de um determinado equipamento, 
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espera pelo lançamento. Enquanto é feito o lançamento ele pode optar por abandonar o 

sistema. Mais também pode solicitar o lançamento de um determinado equipamento, esperar

pelo lançamento, mais este esta a demorar alguns muito, o agente opta por abandonar o 

sistema. 

4.7 Diagrama de Fluxo De Dados (DFD)

Figura 18 – Diagrama de Fluxo de Dados

Este diagrama de Fluxo de dados representa as relações entre o sistema e as entidades do 

sistema, mostrado a forma como o sistema encontra disponibilizado e como as informações

pode circula face a este sistema.
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4.8 Diagrama de Sequência 

De seguida são representados os diagramas de sequência elaborada para o módulo de gestão 

de Entidades Externa.

Diagrama de Sequencia para Listagem de Entidades

Figura 19 – Diagrama de sequência para listagens de entidades

Para fazer a listagem das Entidades Externas registada no SIGCO um outro agente tem que 

estar autenticado no sistema. E para isso o diagrama de Sequencia, mostra como este processo 

se realiza no sistema. Em primeiro lugar um Agentes autorizado qualquer faz a autenticação, 

quando é confirmado a sua autenticação ele fica apto para usar o sistema. Estando autenticado 

ele pode aceder o menu de listagem, solicitando uma pesquisa dos registos e visualizar o 

detalhe das entidades.
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Diagrama de Sequencia para lançamento de registos

Figura 20 – Diagrama para pagamento por parte de Entidade Externa

Este diagrama representa a forma como um lançamento de dados é feito no sistema (SIGCO). 

Um agente autorizado visita o sistema fazendo autenticação, solicita o lançamento na 

interface de lançamento, disponibiliza os dados para o lançamento, esperando que esses dados 

serram guardados na base de dados e por fim ele recebe uma confirmação sobre o lançamento. 

4.9 Desenvolvimento das Interfaces

Na parte do desenvolvimento iram ser seguidos os requisitos modelados sem fugir dos

objectivos esperados do Sistema Integrado de Gestão de Clínica de Odontologia no módulo 

de gestão de Entidade Externa.

Para a criação das interfaces do sistema definiu uma página principal para toda aplicação e 

logo de seguida todos as outras interfaces para cada módulo foram criada a partir desta página

principal.



SIGCO - Módulo de Gestão de Entidades 

Licenciatura Em Tecnologia de Informação e Comunicação Página 44

Devido ao desenvolvimento do projecto em módulo, este relatório apenas ira apresentar os 

resultados obtido para este módulo em concreto que também irá fazer a gestão das partes de 

entidade externa do SIGCO.

Para a elaboração desta fase do projecto foi adoptado a plataforma Oracle Express 10g com 

suporte na linguagem PL/SQL uma linguagem processual da Oracle.

Para criar as tabelas utilizou-se a plataforma Oracle 10g e a linguagem PLSQL gerando assim 

os seguintes Script das tabelas conforme apresentado em anexo (A.2) que por sua vez também 

gerou as seguintes interfaces que a seguir serram apresentadas.

4.9.1 Interfaces

Com a criação das tabelas em Oracle Application Express Gerou-se a seguinte aplicação que a 

seguir serram apresentado: 
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4.9.1.1 Ambiente Inicial

Para ter acesso a aplicação do Sistema Integrado de Gestão de Clínica de Odontologia é 

necessário estar conectado a rede da empresa ADA Soluções e possuir um nome de utilizador

(estagio) e senha (******) para poder visitar o sistema.

Assim o ambiente para fazer o login no SIGCO estará disponível em 

http://oracle.portalada.cv: 8080/apex/17px=127:1

Figura 21 - página de Login
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4.9.1.2 Ambiente do Módulo gestão de Entidades do SIGCO

Depois de fazer o login no sistema onde pode ter acesso a alguns dados conforme apresentado 

para cada módulo. O sistema apresenta um menu para cada módulo que constitui o SIGCO. 

Na figura abaixo pode encontrar-se o ambiente da entidade e nesta mesma interface é 

disponibilizado um formulário para o lançamento de facturas pertencente as entidades do 

sistema.

Figura 22 - Página geral de Entidades
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Ambiente de Listagem dos Fornecedores

Esta página representa a listagem de todos os fornecedores registado no SIGCO, mais também 

pode fazer pesquisa inteligente, filtrando os dados sobre cada fornecedor registado no módulo 

de registo do SIGCO.

Figura 23 -Página de Listagem de Fornecedores



SIGCO - Módulo de Gestão de Entidades 

Licenciatura Em Tecnologia de Informação e Comunicação Página 48

Ambiente com detalhe de fornecedores. 

Para ver os detalhes dos fornecedores registado no sistema, primeiro tem que estar como 

utilizador do SIGCO e no menu de entidades na parte de listagem escolhe a entidade 

pretendida e na parte de detalhes com um clique do rato pode ver as informações completas 

para cada fornecedor.

Figura 24 – Pagina com detalhe de Seguradora
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Ambiente de Gestão de Seguradora. 

Nesta página pode ser visto todas as seguradoras registado no sistema assim como na página 

dos fornecedores. É basta ir no menu de listagem e em seguradora ou fornecedor para ver 

todos os registos no sistema. Visualizando os dados as pessoas tiram oportunidade de fazer 

algumas operações tais como filtragem, configurações e fazer um detalhe dos dados.

Figura 25 – Página com listagem de Seguradora
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Ambiente de Lançamentos de Equipamento

Neste interface podemos ver a listagem de todos os fornecedores registado no sistema 

Integrado de Gestão de Clínica Odontologia. Mas também pode fazer o lançamento dos 

equipamentos fornecido pelos fornecedores registado no sistema.

Figura 26 - Página para Lançamento de Equipamentos
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4.10 Dificuldades

No decorrer do estágio houve vários constrangimentos que também não pode deixar de ser 

destacada. O problema surgiu mais a nível de equipamentos o quando da criação das tabelas 

no Servidor. O router que dava acesso ao servidor algumas vezes apresentou problema e até 

queimou por duas vezes. Mais também outros problemas surgiram relativamente com a 

configuração dos PC que dava acesso a rede visto que este apresentava uma segurança 

elevada. Os PC tinham que estar registado no servidor par poder ter acesso a rede, logo para 

ter acesso a rede os PCs tinham que estar bem configurado para que não aja qualquer 

problema na rede e isso levou algum tempo mais a situação foi ultrapassado.

Na elaboração dos diagramas o problema surgiu a nível de utilização da ferramenta Visual 

Paradigm uma vez que este foi utilizado pela primeira vês, mais este com a ajuda dos colegas 

foi ultrapassado.

Quanto ao desenvolvimento e implementação do projecto também surgiu alguns problemas 

tais como configuração, desenvolvimento e programação.

Na parte de programação surgiu o problema maior onde a linguagem utilizada foi o PLSQL 

uma linguagem novo para o aluno que teve de fazer muitas pesquisas e consultar alguns 

técnicos que entende da matéria para ultrapassar este obstáculo.
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Conclusão

Ao longo deste projecto foi utilizado o software visual paradigm for UML Enterprise Edition

que contribuiu para a elaboração de vários diagramas, oferecendo todas as partes de 

modelação do SIGCO. Uma outra ferramenta utilizada para a realização do sistema foi a 

Oracle Application Express Edition que fornece um ambiente fantástico para o 

desenvolvimento e programação. Já na implementação da mesma foi utilizada a linguagem 

PL/SQL uma linguagem procedural da própria Oracle, sendo considerada uma extensão da 

linguagem SQL.

Com a concretização do projecto SIGCO conseguiu descrever por completo os objectivos 

anteriormente traçados para esse módulo uma vez permitindo fazer a listagem de todas as 

entidades registado no sistema, registo de suas facturação e lançamento de equipamentos.

Ainda através deste projecto conseguiu aperfeiçoar conhecimentos em modelação, recolhendo 

os requisitos importantes para sua estruturação.

Num aspecto genérico, todos os resultados obtidos estão de acordo com os resultados 

esperados, apesar do surgimento de algumas dificuldades devido ao problema proposto que 

tinha que atender as necessidades das clínicas especialistas nas áreas de Odontologia que por 

sua vês é uma área pouco conhecido em Cabo Verde. 

Todos os objectivo iniciais do projecto principalmente para gestão de Entidade Externa foram 

cumpridos.
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A modelação do “Sistema Integrado de Gestão de Clínica de Odontologia para gestão de 

Entidade Externa” foi realizada com sucesso.

Relativamente ao projecto desenvolvido pode concluir que é um projecto muito interessante 

devido a sua importância para as Clínicas, contribuindo de uma forma ou de outra para uma 

melhor forma de fazer a sua gestão.

No futuro próximo este projecto poderá servir para as clínicas que estejam interessado em 

informatizar o seu sistema de informação. Principalmente para as clínicas de odontologia, 

consultório médico e clínica terapêutica. Assim acredito que este sistema vai ser uma solução 

viável para as clínicas, facilitando os trabalhos aos profissionais da área, arrancando dinheiro 

e poupando tempo.

5.1 Limitações & trabalho futuro

Nesta parte do trabalho abordam-se alguns dos aspectos que constituem a linha deste projecto 

e que podem traçar na sequência deste mesmo trabalho. Perspectiva-se que haja ainda muito 

trabalho por fazer relativamente a este projecto, devido a importância e a dimensão do 

projecto, as necessidades existe nos processos de desenvolvimento de encontrar respostas para 

as falhas identificadas na fase de análise deste projecto. Foi no entanto importante identificar 

todos os componentes, vantagens e limitações do projecto para que, no final deste trabalho, se 

tenha uma ideia muito claro sobre como e que partes do sistema podem ser melhorado no 

futuro. Para isso propõe que venha trabalhar este projecto para disponibilizá-lo na internet.

Com o problema um pouco explicito, deixando várias questões em aberto a variedade de

notações e a inconsistência de conhecimentos e informações também se tornaram um 

contratempo, principalmente no que diz respeito aos diagramas UML (diagrama de classes, 

casos de utilização e diagrama de sequência).
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Anexos

Como anexo deste trabalho serram apresentado os resultados menos relevante e os recursos 

que contribuíram de uma forma directa para a realização deste projecto estágio.

A.1 Dicionário de Dados

Na realização deste projecto forram identificado alguns termo mais ou menos relevante na 

construção das tabela e por sua vez ira ser descrito conforme as notas de cada tabela abaixo 

apresentado.

A.1.1 Processos do SIGCO 

Como dicionário de dados para o SIGCO foi descrito na própria tabela de cada entidade uma 

nota que descreve os atributos das mesmas.
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Descrição de TB_ENT_SEGURADORA e seus atributos

Tabela 1 – Entidade Seguradora

Descrição da TB_CART_SEGUROS e seus atributos

Tabela 2 - Cartão de Seguros
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Descrição da TB_FORNECEDOR e seus atributos

Tabela 3 - Fornecedores

Descrição da TB_CLINICA e seus atributos

Tabela 4 – Cínica
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Descrição da TB_EQUIPAMENTOS e seus atributos

Tabela 5 - Equipamento

Descrição da TB_FACTURA e seus atributos

Tabela 6 – Factura
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A.2 Script de Tabelas

Para a realização do projecto SIGCO originou em Oracle Application Express os seguintes 

códigos (script) conforme as tabelas apresentadas. Ficando assim com os seguintes código a 

seguir apresentado:

Tabela (TB_Cart_seguros)

CREATE TABLE "TB_CART_SEGUROS" 
   ( "NIF" NUMBER (1, 8), 

"COD_SEGURADORA" NUMBER (1, 8), 
"NOME_TITULAR" VARCHAR2 (50), 
"FILIAÇÃO" VARCHAR2 (100), 
"MORRADA" VARCHAR2 (50), 
"CONCELHO" VARCHAR2 (50), 
"DATA_EMISSAO" DATE, 
"DATA_VALIDADE" DATE, 
"OBS" VARCHAR2 (40), 
"FOTO" VARCHAR2 (40), 
CONSTRAINT "TB_CART_SEGUROS_PK" PRIMARY KEY ("NIF") ENABLE

   )
/
ALTER TABLE "TB_CART_SEGUROS" ADD CONSTRAINT "TB_CART_SEGUROS_FK" FOREIGN 
KEY ("COD_SEGURADORA")

  REFERENCES "TB_ENT_SEGURADORA" ("COD_SEGURADORA") ENABLE
/

CREATE OR REPLACE TRIGGER "BI_TB_CART_SEGUROS" 
  before insert on "TB_CART_SEGUROS"               
  for each row  
begin   
  if :NEW."NIF" is null then 
    select "TB_CART_SEGUROS_SEQ".nextval into :NEW."NIF" from dual; 
  end if; 
end; 

/
ALTER TRIGGER “BI_TB_CART_SEGUROS" ENABLE
/

Script de tabela (TB_Ent_Seguradora)

CREATE TABLE “TB_ENT_SEGURADORA" 
   ( "COD_SEGURADORA" NUMBER (1,8) NOT NULL ENABLE, 

"SEGURADORA" VARCHAR2 (150) NOT NULL ENABLE, 
"TELEFONE" NUMBER, 
"FAX" NUMBER, 
"EMAIL" NVARCHAR2 (50), 
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"WEBSITE" NVARCHAR2 (50), 
"RUA" NVARCHAR2 (20) NOT NULL ENABLE, 
"CIDADE" NVARCHAR2 (30), 
"CONCELHO" NVARCHAR2 (50) NOT NULL ENABLE, 
CONSTRAINT "ENT_SEURADORA_PK" PRIMARY KEY ("COD_SEGURADORA") ENABLE

   )
/

CREATE OR REPLACE TRIGGER "BI_ENT_SEURADORA" 
  before insert on "TB_ENT_SEGURADORA"               
  for each row  
begin   
  if :NEW."COD_SEGURADORA" is null then 
    select "ENT_SEURADORA_SEQ".nextval into :NEW."COD_SEGURADORA" from dual; 
  end if; 
end;

Script de tabela (TB_Facturas)

CREATE TABLE “TB_FACTURA" 
   ( "NUM_FACTURA" NUMBER (1,8) NOT NULL ENABLE,

"COD_SEGURADORA" NUMBER (1,8) NOT NULL ENABLE, 
"COD_FORNECEDOR" NUMBER (1,8) NOT NULL ENABLE,
"VALOR" NUMBER (20) NOT NULL ENABLE, 
"DATA" DATE (7), 
CONSTRAINT "ENT_FACTURA_PK" PRIMARY KEY ("NUM_FACTURA") ENABLE

   )
/

CREATE OR REPLACE TRIGGER "BI_FACTURA" 
  before insert on "TB_FACTURA"               
  for each row  
begin   
  if :NEW."NUM_FACTURA" is null then 
    select "FACTURA_SEQ".nextval into :NEW."NUM_FACTURA" from dual; 
  end if; 
end;

SCRIPT DE TABELA TB_FORNECEDOR

CREATE TABLE “TB_FORNECEDOR" 
   ( "COD_FORNECEDOR" NUMBER (1,8) NOT NULL ENABLE,

"FORNECEDOR" VARCHAR2 (50), 
"OBS" VARCHAR2 (50),
"ILHA" VARCHAR2 (50),
"PAIS" VARCHAR2 (50),
"CIDADE" VARCHAR2 (50),
"CONCELHO" VARCHAR2 (50),
"WEBSITE" VARCHAR2 (50),
"EMAIL" VARCHAR2 (50),

              "TELEFONE" NUMBER (1,8),
CONSTRAINT "ENT_FORNECEDOR_PK" PRIMARY KEY ("COD_FORNECEDOR") ENABLE

   )
/

CREATE OR REPLACE TRIGGER "BI_FORNECEDOR" 
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  before insert on "TB_FORNECEDOR"               
  for each row  
begin   
  if :NEW."COD_FORNECEDOR" is null then 
    select "FORNECEDOR_SEQ".nextval into :NEW."COD_FORNECEDOR" from dual; 
  end if; 
end;

Script tabela Tb_Equipamento

CREATE TABLE “TB_EQIPAMENTO" 
   ( "COD_EQIPAMENTO" NUMBER (1, 8) NOT NULL ENABLE,

"COD_FORNECEDOR" NUMBER (1, 8) NOT NULL ENABLE,
"DESIGNACAO" VARCHAR2 (100), 
"VALOR" NUMBER (10),
"QUNTIDADE" NUMBER (12),
CONSTRAINT "ENT_EQUIPAMENTO_PK" PRIMARY KEY ("COD_EQUIPAMENTO") ENABLE

   )
/

ALTER TABLE "TB_EQUIPAMENTO" ADD CONSTRAINT "TB_EAUIPAMENTO_FK" FOREIGN KEY 
("COD_FORNECEDOR")

  REFERENCES "TB_FORNECEDOR" ("COD_FORNECEDOR") ENABLE
/

CREATE OR REPLACE TRIGGER "BI_TB_EQUIPAMENTO" 
  before insert on "TB_EQUIPAMENTO"               
  for each row  
begin   
  if :NEW."NIF" is null then 
    select "TB_EQUIPAMENTO".nextval into :NEW."NIF" from dual; 
  end if; 
end; 

/
ALTER TRIGGER “BI_EQUIPAMENTO" ENABLE
/

Script Tabela Tb_Clinica

CREATE TABLE “TB_CLINICA" 
   ( "COD_CLINNICA" NUMBER (1, 8) NOT NULL ENABLE,

"COD_SEGURADORA" NUMBER (1, 8) NOT NULL ENABLE,
"CLINICA" VARCHAR2 (100), 
"PROPRETARIO" VARCHAR2 (50),
"FUNCAO" VARCHAR2 (50),
"AGENCIA1" VARCHAR2 (40),
"AGENCIA2" VARCHAR2 (40),
"BANCO1" VARCHAR2 (50),
"BANCO2" VARCHAR2 (50),
"CONTA1" NUMBER (12),
"CONTA2" NUMBER (12),
"COCELHO" VARCHAR2 (50)
"PAIS" VARCHAR2 (50),
"CIDADE" VARCHAR2 (50),
"TELEFONE" NUMBER (7),
"WEBSITE" VARCHAR2 (50),
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"EMAIL" VARCHAR2 (50),
"FAX" NUMBER (12),
CONSTRAINT "CLINICA_PK" PRIMARY KEY ("COD_CLINICA") ENABLE

   )
/

ALTER TABLE "TB_CLINICA" ADD CONSTRAINT "TB_CLINICA_FK" FOREIGN KEY 
("COD_SEGURADORA")

  REFERENCES "TB_SEGURADORA" ("COD_SEGURADORA") ENABLE
/

CREATE OR REPLACE TRIGGER "BI_TB_CLINNICA" 
  before insert on "TB_CLINICA"               
  for each row  
begin   
  if :NEW."NIF" is null then 
    select "TB_CLINICA".nextval into :NEW."NIF" from dual; 
  end if; 
end; 

/
ALTER TRIGGER “BI_CLINICA" ENABLE

/


