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RESUMO 

ESCOBAR, M. BRITES, M. Agenda da Mulher - Website. 2017, 55 f. Trabalho de 

Conclusão de Curso de Graduação de Tecnólogo em Sistemas para Internet. Centro 

Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, Faculdade de Tecnologia da 

Baixada Santista “Rubens Lara”, 2017. 

O climatério é a fase da vida feminina que corresponde a passagem do ciclo 

reprodutivo para o não reprodutivo, que precede a menopausa. De acordo com o 

Ministério da Saúde o climatério ocorre entre os 40 e 65 anos. Como o climatério 

traz um quadro muito particular de sintomas e necessidade de tratamento 

individualizado, é conveniente que a mulher seja assistida por profissionais que 

possam sanar suas dúvidas. Para que receba tratamento adequado é importante 

que a mulher informe ao profissional de saúde os sintomas e alterações percebidas 

de forma segura, afim de auxiliar no diagnóstico e tratamento. Visando esta 

necessidade há de se considerar uma aplicação onde a mulher poderá administrar 

sua saúde ginecológica e demais fatores que estão presentes na fase do climatério 

e menopausa, através de registros diários que poderão facilitar as consultas e o 

acompanhamento do tratamento.  Agenda da Mulher é um sistema web focado na 

saúde da mulher. A ideia surgiu da necessidade de uma solução voltada ao período 

do climatério ou da menopausa, com funcionalidades que auxiliasse a mulher a 

administrar através de registros diários, sua rotina de cuidados com a saúde íntima, 

visando suportar o acompanhamento dos sintomas e efeitos do climatério ou da 

menopausa. 

Palavra-Chave: Climatério, Menopausa. Saúde da mulher. Tecnologia da 

informação. 
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ABSTRACT 

ESCOBAR, M. BRITES, M. Agenda da Mulher - Website. 2017, 55 f. Trabalho de 

Conclusão de Curso de Graduação de Tecnólogo em Sistemas para Internet. Centro 

Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, Faculdade de Tecnologia da 

Baixada Santista “Rubens Lara”, 2017. 

The climacteric is the phase of the female life that corresponds to the passage from 

the reproductive cycle to the non-reproductive cycle, which precedes the menopause. 

According to the Ministry of Health, the climacteric occurs between 40 and 65. 

Because the climacteric brings a very particular picture of symptoms and need for 

individualized treatment, it is convenient that the woman be assisted by professionals 

who can solve their doubts. In order to receive appropriate treatment, it is important 

for the woman to inform the health professional about the symptoms and changes 

perceived safely, in order to aid in diagnosis and treatment. Aiming at this need, it is 

necessary to consider an application where the woman can administer her 

gynecological health and other factors that are present in the menopause and 

climacteric phase, through daily records that may facilitate consultations and follow 

up of the treatment. Women Agenda is a web system focused on Women health. The 

idea arose from the need for a solution focused on the climacteric or menopause 

period, with functionalities that would help the woman to administer through daily 

records, her routine of care with the intimate health, aiming to support the monitoring 

of the symptoms and effects of the climacteric or of menopause. 

Keywords: Climacteric, Menopause. Women health. Information Technology. 
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1 INTRODUÇÃO 

O climatério é a fase da vida feminina que corresponde a passagem do ciclo 

reprodutivo para o não reprodutivo, que precede a menopausa. De acordo com o 

Ministério da Saúde o climatério ocorre entre os 40 e 65 anos, sinalizado por 

mudanças em vários aspectos: 

É uma fase biológica da vida da mulher e um período de mudanças 
psicossociais, de ordem afetiva, sexual, familiar, ocupacional, que podem 
afetar a forma como ela vive o climatério e responde a estas mudanças em 
sua vida. (LIBANÊS, 2016) 

Apesar de não haver uma data pré-estabelecida para o início do climatério, 

algumas mudanças biológicas são sentidas tais como: alterações menstruais com 

intervalos irregulares e com fluxo mais intenso do que o normal; ondas de calor, 

calafrios, palpitações, cefaleias, tonturas, sudorese, fadiga, etc. Além de alterações 

psicogênicas tais como: irritabilidade, depressão, dificuldade de concentração, 

dificuldade sexual, insônia, diminuição da autoestima, etc. (LIBANÊS, 2016) 

Como o climatério traz um quadro muito particular de sintomas e 

necessidade de tratamento individualizado, é conveniente que a mulher seja 

assistida por profissionais que possam sanar suas dúvidas e principalmente 

proporcionar uma melhor qualidade de vida mesmo em meio a tantas alterações 

biológicas e psíquicas. Para que receba tratamento adequado é importante que a 

mulher informe ao profissional de saúde os sintomas e alterações percebidas de 

forma segura, afim de auxiliar no diagnóstico e tratamento.  

Visando esta necessidade há de se considerar uma aplicação onde a mulher 

poderá administrar sua saúde ginecológica e demais fatores que estão presentes na 

fase do climatério e menopausa, através de registros diários que poderão facilitar as 

consultas e o acompanhamento do tratamento.   

Este trabalho tem por objetivo desenvolver uma aplicação, com 

funcionalidades que auxilie a mulher a administrar através de registros diários, sua 

rotina de cuidados com a saúde íntima, visando o acompanhamento dos sintomas e 

efeitos do climatério e/ou menopausa. 
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1.1 JUSTIFICATIVA 

A menopausa geralmente tem início entre os 45 e 55 anos de idade, quando 

a menstruação passa a ser irregular e surgem sintomas como onda de calor, 

aumento da produção de suor, pele e cabelos ressecados, além de muitos outros. 

Esses sintomas devem ser monitorados pelo ginecologista pois estão relacionadas 

às mudanças hormonais.  

Apesar dos vários sinais e sintomas, é perceptível que as mulheres nesta 

fase desconheçam ou não consigam identificar a maior parte das alterações 

envolvidas no processo da menopausa. Sabendo disso, reconhece-se a importância 

de preservar o bem-estar e a qualidade de vida, tendo em vista o aumento das 

mulheres na menopausa, devido ao aumento da expectativa de vida. 

Desta forma justifica-se o desenvolvimento de uma aplicação web que 

forneça informações que possam auxiliar no acompanhamento dos sintomas e na 

realização de consultas médicas, a partir do climatério até a menopausa, visando a 

qualidade de vida da mulher. 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

Durante a fase do climatério a mulher tem seu ciclo menstrual 

descontrolado, além de ter que tomar medicamentos e consultar um médico 

especialista periodicamente. Portanto é necessário que a mulher possa gerenciar 

sua vida íntima controlando o fluxo menstrual, as alterações físicas e psíquicas, que 

ocorrem neste período, bem como ter em mãos um relatório que possa levar as 

consultas médicas. 

1.3 OBJETIVOS 

Os objetivos visam revelar os propósitos e metas que o projeto pretende 

alcançar. Para isso os mesmos foram divididos entre dois tópicos: "Objetivo Geral" e 

"Objetivos Específicos". 
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1.1.1 Objetivo geral 

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver um website responsivo, 

para auxiliar a mulher, na fase do climatério ou menopausa, gerenciar sua rotina de 

cuidados com sua saúde íntima.  

1.1.2 Objetivos Específicos 

a) Usar a linguagem de programação PHP: Hypertext Preprocessor (PHP), 

Hypertext Markup Language 5 (HTML5) e Cascading Style Sheet 3 (CSS3) para 

desenvolver a aplicação; 

b) Usar a ferramenta de desenvolvimento apoiado em engenharia de software, 

como identificação do cenário, análise e levantamento de requisitos, Unified 

Modeling Language (UML) para diagramação modelagem de dados e 

codificação; 

c) Usar o banco de dados Structured Query Language (SQL) para manipulação dos 

dados gerados pelo sistema; 

1.4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para se obter sucesso no desenvolvimento deste projeto, serão utilizadas 

ferramentas como briefing e referências bibliográficas baseadas no estudo de caso. 

O briefing tem como propósito coletar informações sobre marketing, público-

alvo, concorrência, objetivos do projeto, custos e cronograma e é uma das primeiras 

etapas no desenvolvimento de projetos (BRUCE; COOPER; VAZQUES, 1999). 

O método do Estudo de Caso é considerado um tipo de análise qualitativa 

(GOODE, 1969) onde podemos identificar estratégia de pesquisa e considerar 

aspectos relevantes para a condução desta monografia. 

1.5 ORGANIZAÇÃO DA MONOGRAFIA 

O presente documento está dividido em seis capítulos. 

No capítulo um é apresentado a introdução, onde mostra o objetivo para o 

desenvolvimento deste trabalho. 
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No capítulo dois será apresentado o estudo mercadológico, a fim de identificar 

as atuais tecnologias similares disponíveis, comparando-as em termos de 

funcionalidades. 

No capítulo três serão abordados os passos seguidos para a realização do 

projeto, como levantamento de dados e as tecnologias que foram utilizadas, como 

também a construção do site. 

O capítulo quatro trata especificamente do desenvolvimento do sistema 

Agenda da Mulher, apresentando a análise que gerou a documentação técnica do 

projeto. 

No capítulo cinco serão apresentados os resultados dos testes de software 

do sistema Agenda da Mulher. 

E por fim no capítulo seis é mostrado o que foi essencial para o 

desenvolvimento do projeto, os objetivos alcançados e as implementações futuras. 
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2 ESTADO DA ARTE 

Neste capítulo serão apresentados alguns sistemas similares ao 

desenvolvido neste projeto, de apoio à saúde da mulher. 

2.1 MONTHLY INFO 

Monthly Info é uma ferramenta online, que ajuda a mulher a acompanhar 

seus ciclos menstruais (Monthly Info, 2010). O sistema funciona da seguinte forma: o 

ciclo menstrual é informado na primeira vez e o sistema gera previsões para os 

próximos ciclos. Existe também a opção de adicionar lembretes, que podem ser 

enviados para seu e-mail ou via Short Message Service (SMS).  

Na figura 1 é apresentado a tela onde deverá ser informada a data de início 

do ciclo menstrual e posteriormente seu final.  A ferramenta disponibiliza um relatório 

contendo um histórico, com dados estatísticos e previsões sobre o próximo ciclo.  

Figura 1 - Painel de Controle 

 

Fonte: MonthlyInfo, 2017 
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2.2 HORA DA PÍLULA 

O “Hora da Pílula” foi desenvolvido para lembrar a mulher de tomar suas 

pílulas anticoncepcionais, funciona como um lembrete diário de tomada de pílula, 

figura 2 (Bayer A.G, 2017). Além do lembrete para tomar a pílula anticoncepcional 

diariamente, a aplicação permite a inclusão de informações tais como: ciclo 

menstrual, sintomas, relações sexuais, consultas médicas e anotações individuais. 

Figura 2 - Calendário de pílulas 

 

Fonte: Hora da pílula, 2017 
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2.3 CALENDÁRIO DO CICLO MENSTRUAL ALWAYS 

É uma ferramenta online de acompanhamento simples, onde ajuda a 

planejar o ciclo menstrual por vários meses (Gamble, 2017). Na figura 3 é 

apresentada a tela principal do aplicativo, trata-se de uma calculadora onde deverá 

ser inserido o início da última menstruação, quantos dias durou e qual a duração do 

seu ciclo. Ao inserir estes dados é gerado uma prévia através de um calendário, 

contendo: os dias da pré-menstruação, os dias da menstruação, depois da 

menstruação e picos da ovulação. 

Figura 3 - Calculadora de ciclo menstrual 

 

Fonte: always.com.br, 2017 
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2.4 PINK PAD PERIOD 

É um aplicativo que auxilia no monitoramento dos ciclos menstruais e da 

fertilidade (SAUDÁVEL E FELIZ, 2017). Através de suas funções, a mulher poderá 

planejar atividades de rotina conforme seu ciclo. 

Para as mulheres que estão perto de entrar na menopausa ou suspeitam 

dos sintomas de uma, este aplicativo tende a ser útil, pois auxilia no monitoramento 

do ciclo para apresentação ao médico ginecologista (SAUDÁVEL E FELIZ, 2017).  

Na figura 4 é apresentado a tela onde pode se registrar o humor, sintomas, 

peso, temperatura e outras alterações relacionadas com o período menstrual. 

Figura 4 - Pink Pad 

 

Fonte: Saudável e feliz, 2017 
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2.5 QUADRO COMPARATIVO 

Na tabela 1, são apresentadas as características dos sistemas pesquisados 

em relação ao sistema proposto neste projeto, a fim de comparar suas 

funcionalidades e tecnologias. 

Tabela 1 - Quadro comparativo dos sistemas 

 

Fonte: Autoras, 2017 

Dentre todos os sistemas analisados, apenas um foi desenvolvido para 

auxiliar na fase do climatério, porém está no idioma inglês. As demais 

funcionalidades dos sistemas analisados serão absorvidas pelo sistema Agenda da 

Mulher por se tratar de funcionalidade essenciais para um bom desenvolvimento do 

sistema. 

O sistema proposto é exclusivamente feminino desenvolvido para auxiliar a 

mulher a administrar sua saúde, na fase reprodutiva, bem como no climatério ou 

menopausa. No sistema a mulher poderá inserir as datas das menstruações, 

horários de remédios, sintomas, retorno ao ginecologista e visualizar gráficos 

referentes ao seu ciclo. 
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O sistema também terá dicas de saúde, além de poder gerar relatórios em 

pdf com as informações inseridas no sistema, que poderão ser impressos, caso seja 

necessário levar a consulta ao seu ginecologista. 
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3 METODOLOGIA 

Neste capítulo será apresentada a metodologia utilizada para o 

desenvolvimento deste trabalho.   

3.1 METODOLOGIAS ÁGEIS 

Metodologias Ágeis são metodologias que possuem uma estrutura 

conceitual que orientam o desenvolvimento de um sistema que fazem parte de um 

projeto de Engenharia de Software. 

Em 2001 o Método Ágil se tornou mais conhecido após um grupo renomado 

de desenvolvedores, liderados por Kent Beck, assinarem o Manifesto para o 

Desenvolvimento Ágil de Software, que serviu para conceituar e documentar uma 

nova visão sobre o assunto, onde foram revistos a importância de valores entre 

indivíduos, interações, processos, ferramentas, funcionalidade, documentação, 

colaboração, contratos, mudanças e plano. (COCKBURN, 2006) 

3.1.1 Scrum 

O Scrum (nome derivado de uma atividade que ocorre durante um jogo de 

rugby) é um modelo ágil de processo que foi desenvolvido por Jeff Sutherland e por 

sua equipe no início da década de 1990 (Pressman, 2006). Originalmente, o Scrum 

foi desenvolvido para ser implementado em equipes de desenvolvimento de 

produtos de software. Porém, pode ser utilizado por qualquer empresa que necessite 

implementar métodos para gerenciamento de projetos, tais como agências de 

publicidade, projetos de arquitetura, bancos etc.  

O Scrum baseia-se em seis características: flexibilidade dos resultados; 

flexibilidade dos prazos; times pequenos; revisões frequentes; colaboração; 

orientação a objetos (Schwaber, 1995). Este método não requer ou fornece qualquer 

técnica específica para a fase de desenvolvimento, apenas estabelece conjuntos de 

regras e práticas gerenciais que devem ser adotadas para o sucesso de um projeto 

(Carvalho & Mello, 2009).  
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O ciclo do Scrum tem o seu progresso baseado em uma série de iterações 

bem definidas, cada uma com duração de 2 a 4 semanas, chamadas Sprints. Antes 

de cada Sprint, realiza-se uma Reunião de planejamento (Sprint Planning Meeting) 

onde o time (equipe) de desenvolvedores tem contato com o cliente (Product Owner) 

para priorizar o trabalho que precisa ser feito, selecionar e estimar as tarefas que o 

time pode realizar dentro da Sprint (Pereira et al 2007). 

A próxima fase é a Execução da Sprint. Durante a execução da Sprint, o 

time controla o andamento do desenvolvimento realizando reuniões diárias rápidas 

(Daily Meeting), não mais que 15 minutos de duração, e observando o progresso 

usando um gráfico chamado Sprint Burndown. (Pereira et al 2007).  

Ao final de cada Sprint, é feita uma revisão no produto entregue para 

verificar se tudo realmente foi implementado com a realização de uma reunião de 

revisão (Sprint Review), onde o time demonstra o produto gerado na Sprint e valida 

se o objetivo foi atingido. Logo em seguida, realiza-se a Reunião de Retrospectiva 

(Sprint Retrospective), uma reunião de lições aprendidas, com o objetivo de 

melhorar o processo/time e/ou produto para a próxima Sprint (Pereira et al 2007).   

Durante a Sprint, o time, de forma organizada, controla como as tarefas 

devem ser executadas. Durante a Sprint não deve existir interferência externa, esse 

é um dos principais papéis do Scrum Master, blindar o time de qualquer desvio do 

objetivo traçado. O acompanhamento do progresso é feito realizando reuniões 

diárias (daily meeting). Todos participam, o Scrum Master e o time. Visitantes são 

bem-vindos, mas devem ser apenas ouvintes, pois o daily meeting resume-se ao 

time (Pereira et al 2007).  

3.2 TECNOLOGIAS UTILIZADAS 

Para o desenvolvimento do sistema foram utilizadas as tecnologias descritas 

a seguir. 
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3.2.1 Hypertext Markup Language - HTML5 

Ao contrário das versões anteriores, o HTML5 fornece ferramentas para o 

uso em conjunto do CSS e o JavaScript, além da possibilidade de criar tags e 

modificar a função de outras. 

Através do uso de HTML5 somado CSS3 e JavaScript é possível 

desenvolver sites responsivos, transformando o produto desenvolvido em 

multiplataforma, além de possibilitar o desenvolvimento de aplicações para 

dispositivos móvel, afirma Costa e Andrade (2015):  

Uma aplicação ou site desenvolvido com HTML5, CSS3 e JavaScript que 
siga os padrões de qualidade definidos pela W3C, passa a funcionar em 
navegadores diferentes de sistemas operacionais diferentes e de 
dispositivos diferentes, seja desktop ou mobile. (COSTA; ANDRADE, 2015). 

3.2.2 Cascading Style Sheets - CSS3 

O CSS é uma “folha de estilos” utilizada para formatar a aparência em 

páginas de internet que utilizam linguagens de marcação. Essa formatação inclui 

imagens, texto, áudio, vídeo ou qualquer outro elemento.  (W3C, 2017) 

O CSS3 definido pelo W3C, ele oferece uma variedade de novas formas 

para criar um impacto no desenvolvimento de websites, incluindo algumas 

mudanças importantes para o desenvolvimento, como a precisão no controle do 

layout e a possibilidade de criar layouts específicos para determinadas mídias e 

dispositivos móveis. 

3.2.3 JavaScript 

JavaScript é uma linguagem de script usada em páginas web para validar 

formulários, detectar objetos e adicionar uma série de outras funcionalidades 

interativas (SILVA, Maurício, 2010). A linguagem JavaScript pode ser usada em 

conjunto com outras linguagens de programação para cumprir determinadas tarefas 

complementares relacionadas ao fluxo de programação. Com o JavaScript os 

valores nos campos digitados em um formulário HTML, podem ser validados. 
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A escolha dessa linguagem foi a possibilidade de realizar tarefas variadas no 

navegador tais como: criar efeitos especiais para páginas web, além de proporcionar 

mais interatividade para o usuário final. 

3.2.3.1 jQuery 

jQuery é uma biblioteca Javascript criada por John Resig e disponibilizada 

como software livre e aberto, ou seja, de emprego e uso regido segundo licença 

(SILVA, 2013). 

A biblioteca jQuery foi criada com a preocupação de ser uma biblioteca em 

conformidade com os padrões web, sendo compatível com qualquer sistema 

operacional ou navegador, oferecendo total suporte para o CSS3 (SILVA, 2013).  

A opção por utilizar esta biblioteca foi pela simplicidade de escrever poucas 

linhas de programação para se obter efeitos em uma página.  

3.2.4 Bootstrap 

Consiste em um framework que auxilia no desenvolvimento do front-end, 

atualmente na versão 4.0.  

Segundo Silva (2015), o Bootstrap é o mais popular framework JavaScript, 

HTML e CSS para desenvolvimento de sites e aplicações web responsivas, tornando 

o front-end muito mais rápido e fácil.  

O uso desta ferramenta neste projeto, foi devido a facilidade de criação de 

layouts que se adaptam a diversos tipos de dispositivos, além de possuir uma 

quantidade de componentes em JavaScript que auxiliam no design do site. 

3.2.5 PHP 

O PHP é uma linguagem de script open source, muito utilizada no 

desenvolvimento de páginas web dinâmicas, podendo ser executado no lado do 

servidor sem ser exibido seu código-fonte ao usuário final. (Dall´Oglio, 2015) 



29 
 

 

Sua utilização no projeto foi devido à facilidade de integração com o banco 

de dados e por ser uma linguagem multiplataforma. 

3.2.6 MVC 

Model View Controller (MVC) é um Design Pattern que está entre os mais 

conhecidos. A intenção principal ao utilizarmos o Design Pattern MVC é não 

misturarmos em uma mesma classe responsabilidades diferentes. Basicamente uma 

aplicação que segue o Design Pattern Model View Controlller tem as suas classes 

separadas em três grandes grupos de responsabilidades (Dall´Oglio, 2015). 

a) Model (modelo) – Uma classe de modelo representa as informações do domínio 

de negócios da aplicação. Essa classe tem como responsabilidades manter as 

informações de negócio e implementar métodos que representem as regras de 

negócio do domínio. 

b) View (visualização) – Uma classe de visualização representa a fronteira 

(interface) da aplicação com seus usuários. Essa classe tem como 

responsabilidade a apresentação e obtenção de dados ao usuário. Uma classe 

de visualização define, entre outros, como os campos serão organizados em tela. 

Uma classe de visualização não deve conter lógica de negócios. 

c) Controller (controle) – Uma classe de controle recebe os dados e ação do 

usuário interpreta essas ações e executa tarefas correspondentes. Um exemplo 

de utilização ocorre quando uma classe Controller recebe da View um conjunto 

de dados e uma ação solicitando a atualização destes na base de dados. A 

Controller avisa a Model, que por sua vez realiza a atualização. Então a 

Controller aciona a View para apresentar os resultados ao usuário. 

3.2.7 MySQL 

O MySQL é um sistema gerenciador de banco de dados relacional, que 

utiliza a linguagem padrão SQL, e é amplamente utilizado em aplicações para a 

internet. (NIEDERAUER, 2018) 

A escolha pelo MySQL foi devido a possibilidade de manipulação da 

linguagem SQL e por se tratar de um banco de dados relacional. 
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3.2.8 Google Charts 

O Google Charts é uma ferramenta para construção de gráficos 

profissionais, através da linguagem JavaScript. Utilizando o Google Charts podemos 

criar vários tipos de gráficos para web, além de exportar dados, criar integrações 

com banco de dados e consultas dinâmicas aos dados do gráfico. (GOOGLE 

DEVELOPERS, 2017) 

3.2.9 Biblioteca mPDF 

A biblioteca mPDF trabalha com a estrutura do relatório em HTML e a 

estilização com folhas de estilo CSS. A biblioteca funciona de maneira bem simples, 

passamos nosso código HTML contendo o layout do documento e o CSS, após é 

chamado o método para renderizar o arquivo PDF e abrir a página de leitura. 

(WILLIAN, 2015) 

 

 

 

 

4 DESENVOLVIMENTO 

Neste capítulo serão apresentas as etapas de desenvolvimento do projeto 

Agenda da Mulher. Inicialmente foi realizado o Wireframe do site, seguido pelos 

diagramas de casos de uso, diagramas de classes da aplicação, MER, arquitetura e 

finalmente as telas do sistema. 

4.1 VISÃO GERAL DO SISTEMA 

O sistema Agenda da Mulher, tem por objetivo auxiliar e facilitar a mulher na 

fase do climatério ou menopausa, através do gerenciamento das rotinas de cuidados 

com sua saúde íntima. 
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No Agenda da Mulher é possível: cadastrar dados referentes ao ciclo, 

cadastrar dados referente a saúde, tais como: médicos, exames, remédios; 

cadastrar notas pessoais, gerar relatórios e visualizar gráficos do histórico dos ciclos 

menstruais. 

4.2 ANALÍSE DE REQUISITOS 

Os requisitos de um sistema levam a um melhor entendimento de como será 

o impacto do software sobre o negócio, o que o cliente quer e como vão interagir os 

usuários finais com o sistema. (PRESSMAN, 2012). Tais requisitos podem ser 

funcionais e não funcionais. 

4.2.1 Requisitos funcionais (RF) 

Na engenharia de requisitos, dentro do contexto de engenharia de software, 

requisitos funcionais especificam as ações que um sistema deve ser capaz de 

executar, sem levar em consideração as restrições físicas como desempenho, 

robustez ou confiabilidade. (SOMMERVILLE, 2007, P.81) 

Na tabela 2 são apresentados os requisitos que descrevem as 

funcionalidades do sistema. 
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Tabela 2 - Requisito funcionais 

 
Fonte: Autoras, 2017 

4.2.2 Requisitos não-funcionais (RNF) 

Segundo Someerville (2001) os requisitos não funcionais como o nome 

sugere, são requisitos que não estão diretamente relacionados com os serviços 

específicos oferecidos pelo sistema e seus usuários.  

Os requisitos não funcionais estão relacionados ao uso da aplicação em 

termos de usabilidade, desempenho, segurança, disponibilidade. De uma maneira 

mais simples pode-se dizer que eles descrevem as qualidades globais do sistema. 

A tabela 3 descreve os requisitos não funcionais, ligados às exigências de 

qualidade e restrições que o produto deve atender. 
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Tabela 3 - Requisitos não-funcionais 

 

Fonte: Autoras, 2017 

4.3 DIAGRAMAS DE CASO DE USO 

O diagrama de caso de uso serve para representar como os casos de uso 

interagem entre si no sistema e com os usuários (atores), ou seja, como as 

funcionalidades se relacionarão umas com as outras e como serão utilizadas pelo 

usuário, durante o uso do sistema. (VENTURA, 2016) 

Segundo Booch, Rumbaugh, Jacobson (2005), os diagramas de casos de 

uso são aplicados para modelar a visão de caso de uso do sistema. Esses 

diagramas fazem com que sistemas, subsistemas e classes fiquem acessíveis e 

compreensíveis.  

Na figura 5 é apresentado o diagrama de caso de uso para o sistema 

Agenda da Mulher. 
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Figura 5 - Diagrama de caso de Uso - Agenda da Mulher 

 

Fonte: Autoras, 2017 
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4.3.1 Descrição dos casos de uso 

Tabela 4 - Descrição atores - Diagrama de caso de uso 

ID NOME DESCRIÇÃO 

ATO001 Anônimo 
Usuário terá que se cadastrar 
no site para assim fazer login e 
poder entrar no sistema. 

ATO002 Usuário comum 
Usuário poderá efetuar login e 
realizar todas as opções dentro 
do sistema. 

Fonte: Autoras, 2017 

Nas tabelas 5, 6 e 7  são apresentadas as descrições textuais dos casos de uso. 

 

Tabela 5 - Descrição caso de uso - Realizar cadastro 

 
Fonte: Autoras, 2017 
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Tabela 6 - Descrição caso de uso - Fazer login 

 
Fonte: Autoras, 2017 

Tabela 7 - Descrição caso de uso - Cadastra ciclo 

 
Fonte: Autoras, 2017 
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4.4 DIAGRAMA DE CLASSE 

O diagrama de classe é o núcleo do processo de modelagem de objeto. 

Serve para modelar as definições de recursos essenciais à operação correta do 

sistema. Ele é a origem para geração e também conversão do código para o 

modelo. (PENDER, 2004) 

Na figura 6 é apresentado o diagrama de classe do sistema Agenda da 

Mulher.  

Figura 6 -  Diagrama de classe - Agenda da Mulher 

 

Fonte: Autoras, 2017 

4.5 MODELAGEM DE DADOS 

A modelagem de dados consiste na criação de um modelo físico que 

explique a lógica do sistema. Segundo Heuser (2009 p. 24) “No projeto de banco de 
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dados, normalmente são considerados dois níveis de abstração de modelo de 

dados, o do modelo conceitual e o do modelo lógico”. 

4.5.1 Modelo conceitual 

São expressos usando conceitos do modelo de dados de alto nível. Para 

Heuser (2009) é a descrição do banco de dados que não depende da 

implementação em um SGBD, ele registra quais dados podem aparecer no banco de 

dados, mas não registra como esses dados estão armazenados no SGBD. 

O Modelo Entidade de Relacionamento (MER) é um modelo conceitual 

utilizado em engenharia de software para descrever as entidades envolvidas em um 

domínio de negócios, com seus atributos e como elas se relacionam entre si. 

Em geral, este modelo representa de forma abstrata a estrutura que possuirá 

o banco de dados da aplicação.  

A figura 7 apresenta o MER do banco de dados do sistema. 

Figura 7 - MER - Agenda da Mulher 

 
Fonte: Autoras, 2017 
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4.5.2 Modelo lógico 

O modelo lógico transforma o esquema conceitual (modelo de dados de alto 

nível) em um modelo de dados de implementação. De acordo com Heuser (2009) é 

a descrição do banco de dados no nível de abstração visto pelo usuário do SGBD, 

sendo assim o modelo lógico é dependente do tipo particular do SGBD utilizado. 

A partir do modelo conceitual, foi elaborado o modelo lógico apresentado na 

figura 8. 

Figura 8 - Modelo lógico - Agenda da Mulher 

 
Fonte: Autoras, 2017 
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4.6 WIREFRAME 

Inicialmente foi elaborado o wireframe do site, com o objetivo de organizar 

os elementos que estariam na composição das páginas. Wireframes são 

documentos que apresentam visualmente um esboço da estrutura do site.  

Na figura 9 apresenta a página principal do website, por ser apenas um site 

expositor, escolhemos fazer de uma única página, conhecido como ‘one page’ 

facilitando assim o interesse dos usuários. 

Figura 9 - Wireframe- Agenda da mulher 

 
Fonte: Autoras, 2017 
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4.7 TELAS DA APLICAÇÃO 

A figura 10 apresenta a home do site Agenda da Mulher. Nesta página é 

possível conhecer como o sistema funciona, acessar a página de cadastro e entrar 

em contato.  

Figura 10 - Tela principal - Agenda da Mulher 

 

Fonte: Autoras, 2017 
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Na figura 11 é apresentada a página de cadastro do sistema, com 

possibilidade de fazer o login, para os casos em que o cadastro já tenha sido 

efetuado anteriormente. 

Figura 11 - Tela de cadastro - Agenda da mulher 

 

Fonte: Autoras, 2017 

A figura 12 apresenta a página de login.  Nesta página além de poder efetuar 

o login no sistema, também é possível fazer o cadastro.  

Figura 12: Tela de login - Agenda da mulher 

 
Fonte: Autoras, 2017 
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Uma vez autenticado no sistema o usuário, é redirecionado para uma página 

onde exibe um menu (figura 13) com as opções: meu ciclo, saúde, gráficos, 

relatórios e informações, e apresenta também uma dica referente a saúde da 

mulher, essa dica é alterada cada vez que o usuário realiza seu login no sistema,  

Figura 13 - Dica do dia - Agenda da Mulher 

 

Fonte: Autoras, 2017 

Ao selecionar a aba “meu ciclo” (figura 14) é possível registrar o período da 

menstruação, temperatura corporal, peso e intensidade do fluxo.  

Figura 14 - Meu ciclo - Agenda da Mulher 

 
Fonte: Autoras, 2017 
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A figura 15 apresenta a página de cadastro de notas pessoais. Nesta página 

é possível através de opções pré-definidas: sintomas físicos, sintomas emocionais, 

relação sexual, humor, registrar de forma guiada as alterações observadas pela 

mulher. Poderá também além de registrar a data dentro de cada opção pré-definida, 

fazer anotações adicionais na opção “anotações”. 

Figura 15 - Notas pessoais - Agenda da mulher 

 

Fonte: Autoras, 2017 

Na figura 16 é apresentada a página de cadastro de informações de saúde, 

com opções de: médicos, medicamentos, exames e consultas médicas. Na opção 

médico é possível cadastrar dados de seus médicos, na opção medicamento é 

possível cadastrar informações de seus remédios como posologia e agendar os 

horários que o medicamento deverá ser administrado, na aba de consulta médica o 

usuário pode cadastrar dia e horário de suas próximas consultas e na aba exames 

informações como o nome do exame, qual médico solicitou, dia, horário e local que 

irá ser realizado o exame. 



45 
 

 

Figura 16 - Saúde - Agenda da mulher 

 

Fonte: Autoras, 2017 

A figura 17 apresenta a página dos gráficos gerados pelo sistema. Através 

das informações apresentadas pelos gráficos: fluxo x mês e dia x mês, onde é 

possível acompanhar os meses e datas em que a menstruação ocorreu, bem como 

a intensidade do fluxo menstrual. Também são gerados mais quatro gráficos com as 

informações cadastradas na página Notas Pessoais, onde mostra a quantidade de 

alterações que foram observadas pela mulher durante o mês. 
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Figura 17 - Gráficos – Agenda da mulher 

 
Fonte: Autoras, 2017 
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Na figura 18 é apresentada a página onde contém informações básicas 

sobre o que é e quais os sintomas do climatério e da menopausa.  

Figura 18 - Informações - Agenda da mulher 

 

Fonte: Autoras, 2017 

A figura 19 apresenta o relatório gerado pelo sistema. Através das 

informações cadastradas pelas usuárias no sistema. Este relatório poderá ser 

impresso para levá-lo a consulta médica. 
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Figura 19 - Relatório - Agenda da Mulher 

 

Fonte: Autoras, 2017 
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5 RESULTADOS 

Para assegurar a confiabilidade do sistema web, foram realizados alguns 

testes de software, que consiste em um processo que faz parte do desenvolvimento 

do sistema, e tem como objetivo acusar falhas, erros de lógica de programação, 

entre outros, para que sejam corrigidas até que o produto final atinja a qualidade 

desejada. 

 Os erros foram tratados com a ferramenta online de debug do Cloud9, no qual 

facilitou a detecção de falhas, pois o mesmo percorre os erros por etapas 

predefinidas, utilizando os chamados breakpoints. Esta solução é mais precisa e 

com ela é possível encontrar erros no sistema. 

 Também foram realizados teste de performance, através de duas ferramentas 

gratuitas, uma desenvolvida pelo Google (figura 20 e 21), e a outra pela GT.net 

(figura 22), uma ferramenta desenvolvida para determinar facilmente o desempenho 

dos sites. 

 A figura 20 mostra o teste realizado pelo Google PageSpeed Insights, este 

teste é dado nota de 0 a 100 para o desempenho do site em desktop. É mostrado 

também sugestões de melhorias para o site. 

Figura 20 - teste de performance -  Page Speed Google Developers 

 

Fonte:  Autoras, 2017 
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A figura 21 mostra o teste feito pelo Google TesmySite, ele mostra o índice 

de velocidade do carregamento do site na versão mobile, ou seja, em quanto tempo 

o conteúdo visível em sua página demora para ser exibido em um dispositivo mobile, 

com uma conexão de rede 3G utilizando o Google Chrome. 

Figura 21 - teste de performance mobile - Testmysite 

 
Fonte:  Autoras, 2017 

 A figura 22 mostra o teste feito pela GT Metrix, ele mostra o resultado da 
análise rankeando o site em relação a velocidade em que o foi carregado. 

Figura 22 - teste de performance – GT Metrix 

 
Fonte: Autoras, 2017 
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6 DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

O aumento da expectativa de vida e seu impacto sobre a saúde feminina, 

motiva a criação de soluções para o controle das alterações biológicas, emocionais 

e psíquicas durante o período do climatério. Sabe-se que nesta fase a mulher 

necessita de cuidados multidisciplinares, pois em conjunto com as alterações já 

conhecidas tais como: insônia, queda de cabelo, pele seca, unha fraca, falta de 

libido, depressão, etc. existem outras importantes consequências que não devem 

ser negligenciadas, que estão associadas a fase do climatério e do envelhecimento, 

que é o aparecimento de doenças tais como: doenças cardiovasculares, câncer, 

osteoporose, etc. 

Portanto é fundamental que a mulher seja acompanhada visando a 

prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado para que possa manter 

sua qualidade de vida. Ainda que muitos dos sintomas do climatério, sejam 

amplamente conhecidos, há de se considerar que estes sintomas variam de pessoa 

para pessoa e que, portanto, não há tratamento único. Desta forma é de suma 

importância que a mulher colabore no sentido de fornecer informações, que possam 

apoiar a conduta dos profissionais de saúde. 

Diante das necessidades supracitadas e as diversas possibilidades de 

acesso às tecnologias da informação, este trabalho apresentou uma aplicação que 

tem como objetivo controlar a saúde íntima feminina na fase do climatério, através 

de funcionalidades inicialmente básicas tais como: controle do fluxo e intensidade 

menstrual, controle de horário de administração de medicamento, agenda de 

médicos, além de oferecer um recurso para levantamento de sintomas comuns que 

ocorrem durante o climatério.  

Conclui-se então que os objetivos propostos neste trabalho de desenvolver 

uma aplicação que auxiliasse no controle da saúde íntima da mulher principalmente 

voltada a fase do climatério, foram atendidos posto que o sistema Agenda da Mulher 

foi implementado e testado.   

Como trabalho futuro pretende-se disponibilizar o Agenda da Mulher em 

dispositivos móveis, sendo que na versão atual também é possível acessar através 
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do navegador em qualquer dispositivo móvel; também terá a possibilidade de fazer 

upload de exames para guardar todas as informações em um único lugar, além da 

possibilidade de filtrar o ano e semestre no relatório e gráficos. 
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