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RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo desenvolver uma aplicação para dispositivos Android que 

forneça ao usuário uma listagem atualizada de estabelecimentos farmacêuticos que se 

encontram abertos na região. Seu desenvolvimento foi realizado seguindo padronização e 

boas práticas de desenvolvimento de software adquiridas durante período letivo. Destaca-se 

o uso das seguintes tecnologias para o desenvolvimento da aplicação: linguagens de 

desenvolvimento Android e banco de dados em tempo real distribuída pela Google (Firebase 

Realtime Database). 

 

Palavras-chave: Geolocalização. Dispositivos Móveis. Android. Banco de Dados. Sistema 

de Posicionamento Global. 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

This work aimed to develop an application for Android devices that provides the user with 

an updated listing of pharmaceutical establishments that are open in the region. Its 

development was carried out following standardization and good software development 

practices acquired during the school period. We highlight the use of the following 

technologies for the development of the application: Android development languages and 

real-time database distributed by Google (Firebase Realtime Database). 

 

Keywords: Geolocation. Mobile. Android. Database. Global Positioning System. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta divisão manifesta as considerações concretizadas no prelúdio do projeto, 

apresentando seus objetivos, justificativa e estruturação em que se apresenta. 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Diariamente, diversas pessoas utilizam o serviço farmacêutico para aquisição de 

produtos como cosméticos e medicamentos em geral. Conforme previsto em lei, uma 

drogaria é o único estabelecimento que detém permissão legal para comercializar produtos 

desta finalidade, conforme concretizado no artigo 5º da Lei Nacional nº 5991 de 17 de 

dezembro de 1973: “Art. 5º - O comércio de drogas, medicamentos e de insumos 

farmacêuticos é privativo das empresas e dos estabelecimentos definidos nesta Lei. ” E seu 

primeiro parágrafo complementa:  

§ 1º - O comércio de determinados correlatos, tais como, aparelhos e acessórios, 

produtos utilizados para fins diagnósticos e analíticos, odontológicos, veterinários, 

de higiene pessoal ou de ambiente, cosméticos e perfumes, exercido por 

estabelecimentos especializados, poderá ser extensivo às farmácias e drogarias, 

observado o disposto em lei federal e na supletiva dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Territórios. 

 

Em todos os municípios, independente de densidade demográfica e de extensão 

territorial, é possível encontrar mais de um destes estabelecimentos e conforme o gráfico do 

crescimento populacional aumenta, a quantidade de estabelecimentos deste ramo também 

cresce. E por fim, muitas vezes, o cidadão possui várias opções para poder encontrar o 

produto que deseja com um custo final mais acessível. Porém, um dos problemas vistos 

principalmente nas grandes metrópoles, é a falta de comunicação sobre qual farmácia ou 

drogaria se encontra fornecendo atendimento de plantão após o horário comercial. 

Conforme o Quadro 1, é possível analisar dados, destacando-se a quantidade de 

estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados existentes em território nacional no ano 

de 2016. 
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Quadro 1 - Dados Farmacêuticos em Nível Nacional 

 

Fonte: Conselho Federal de Farmácia (2016). 

 

Nos números apresentados no Quadro 1, pode-se observar que independente de o 

estabelecimento ser público ou privado, os itens “Farmácias e drogarias privadas” e 

“Farmácias Públicas”, somavam em 2016 um total de 93.359 estabelecimentos abertos em 

todo o Brasil. Um número expressivo, e com tendência de aumentar. E a questão é, com toda 

essa quantidade, que se for distribuída igualmente para todos os municípios do país, chegaria 

a 16 estabelecimentos por município, como é informado ao cidadão qual estabelecimento 

está atendendo após o horário, e como ele pode chegar até o local? 

Há regiões que realizam uma comunicação oficial, informando quais 

estabelecimentos estão prestando plantão, sendo estes avisos geralmente transmitidos em 

rádios ou telejornais, auxiliando, mesmo que de maneira precária, o cidadão a localizar estes 

estabelecimentos. Entretanto, se for adicionado neste cenário as pessoas que vão morar em 

outros municípios, pode-se dizer que esta comunicação é irrelevante, visto que eles são os 

menos favorecidos no aproveitamento desta informação, já que em alguns casos eles não 

conhecem a região a sua volta. 

Porém, também há casos onde, por descuido, ou de certa forma por incapacidade do 

Estado, essa quantidade de estabelecimentos torna-se um problema para o cidadão, que no 
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fim, não sabe qual farmácia ou drogaria se encontra aberta após o horário comercial, e, caso 

precisar deste serviço, terá que ir por conta própria atrás desta informação. 

Diante do apresentado, este trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema para 

dispositivos móveis, com foco em aumentar a acessibilidade do cidadão à localização destes 

estabelecimentos, e também, uma forma de deslocar-se até ele. 

A ideia de aplicar o serviço em uma plataforma mobile se deve ao fato de que o 

alcance da aplicação será muito mais abrangente e, além disso, as tecnologias de 

posicionamento geográfico e localização estão cada vez mais pontuais em dispositivos 

móveis, algo que aumentará a precisão dos resultados. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

A seguir, reúnem-se os objetivos do sistema proposto no trabalho. O objetivo geral é 

diretamente relacionado com o resultado principal da aplicação, e os objetivos específicos 

complementam as funcionalidades necessárias do sistema. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Desenvolver uma aplicação para dispositivos móveis para auxiliar o usuário a 

localizar um estabelecimento farmacêutico que esteja disponível no momento, além de ajudá-

lo a se deslocar até este local. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

● Proporcionar um acesso aos dados pertinentes aos estabelecimentos farmacêuticos de 

modo simples, destacando seus dados para contato e localização geográfica. 

● Propor uma tela simples, convidativa, visando auxiliar os usuários (leigos e 

experientes) a terem uma boa experiência ao utilizar o aplicativo. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Diante da quantidade massiva de estabelecimentos farmacêuticos existentes no 

mercado, e sabendo que somente alguns atendem 24 horas ou fornecem o plantão noturno 
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(sendo este em diferentes dias e horários), e somando a isto a questão que não são todos os 

cidadãos do município que conhecem a localização do estabelecimento, ou um modo de 

chegar até ele, mesmo com os serviços locais de rádio e telejornais, uma maneira efetiva de 

conseguir dados da localização destas propriedades é algo que nos tempos de hoje torna-se 

essencial para o cidadão. 

Com isso, este trabalho propõe o desenvolvimento de uma aplicação para dispositivos 

móveis que tem como objetivo entregar ao usuário uma listagem de estabelecimentos 

farmacêuticos que se encontram aberto no momento em que ele está acessando o aplicativo. 

Permitindo que o usuário possa optar por um dos estabelecimentos, analisando dados de 

endereço e contato do mesmo, podendo até traçar uma rota até ele. Essas informações serão 

geradas a partir de uma tela interna que contêm dados de contato e do endereço do local, 

podendo até mesmo ser guiado pelo serviço até o seu destino com um serviço Global 

Positioning System (GPS). 

Para este serviço, foi optado pelo desenvolvimento de um serviço para dispositivos 

móveis implementado em Java/Android com o intuito de se comunicar ao banco de dados 

em tempo real da Google (Firebase), e recuperar, sempre que alguma ação for realizada em 

tela, dados que possam influenciar a ação realizada pelo usuário. 

Em suma, o projeto visa desenvolver uma ferramenta facilitadora, fornecendo ao 

usuário as informações relevantes referentes ao atendimento farmacêutico local, auxiliando-

o na localização de um estabelecimento farmacêutico e uma forma de chegar até ele. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho divide-se em capítulos, sendo que o conteúdo de cada um é detalhado 

como segue. O Capítulo 2 apresenta o referencial teórico e conceitos para a compreensão do 

tema. No Capítulo 3 são listados os materiais e o método utilizados que influenciaram no 

desenvolvimento do aplicativo. O Capítulo 4 apresenta os resultados, formados pelo escopo 

da aplicação, a coleta e o detalhamento dos requisitos funcionais e não funcionais, e a 

modelagem do sistema. Por fim, está a conclusão e as referências utilizadas como base para 

a elaboração deste trabalho. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo apresenta conceitos históricos e avanços tecnológicos, descrevendo 

teoricamente sua importância ao longo do tempo, e como as mesmas se conectam com a 

aplicação. 

 

2.1 POSICIONAMENTO GEOGRÁFICO 

 

No quesito posicionamento geográfico, uma das necessidades naturais do ser humano 

é ter a noção das localizações ao seu redor, sendo que isto se aplica tanto em onde ele se 

encontra, ou até onde pode ser possível localizar algo ou alguém em nível regional, sendo 

que este pode ser expandido em proporções globais.  

Prova dessa necessidade pode ser analisada a partir das invenções criadas pela 

humanidade ao longo do tempo, onde, por exemplo, surgiram diversos instrumentos de 

navegação como a Orientação por Astros e Constelações, que foi um dos primeiros formatos 

de orientação utilizados pela humanidade, tendo como os seus principais pontos de 

referências o Sol, a Lua, estrelas e algumas constelações. E segundo Freitas (2019), é possível 

se orientar sem possuir em mãos instrumentos de orientação. A pessoa só precisa saber em 

que direção o sol nasce para poder ter uma noção básica de localização.  

A Rosa dos Ventos, que segundo Branco (2019), resume-se em uma figura que 

contém as direções cardeais: Norte (N), Sul (S), Leste (L) e Oeste (O). Indicando também os 

pontos colaterais: Noroeste (NO), Nordeste (NE), Sudoeste (SO) e Sudeste (SE). E os pontos 

subcolaterais: És-Nordeste (ENE), Nor-Nordeste (NNE), Su-Sudeste (SSE), És-Sudeste 

(ESE), Oés-Sudeste (OSO), Su-Sudoeste (SSO), Nor-Noroeste (NNO) e Oés-Noroeste 

(ONO). Esses pontos facilitam na orientação terrestre como em ambientes desérticos ou 

florestais.  

A Bússola, que segundo Francisco (2019), é um objeto composto por uma caixa de 

metal transparente, contendo internamente uma agulha magnética que sempre aponta em 

direção ao polo norte magnético da terra. E foi de suma importância para os navegadores da 

época, sendo utilizado até os dias de hoje. Os mapas são, conforme descrito por Freitas 

(2019), uma representação gráfica real, geralmente esboçada em linhas imaginárias, e são 

categorizados conforme o que sua representação apresenta, podendo ser mapas físicos que 

representam os recursos naturais de uma região. Políticos, que representam as separações 
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(fronteiras) entre estados e países. Econômicos, que representam a produção nacional e a 

circulação de riquezas. E os mapas históricos, que representam cenários de acontecimentos 

do passado. Evoluindo até o presente momento com a tecnologia de posicionamento global 

orientada via satélite, conhecida popularmente como GPS. 

 

2.1.1 GPS – SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL  

 

O sistema de posicionamento global é hoje a tecnologia que abrange as evoluções 

tecnológicas do conceito de localização e orientação em todo o globo. Conforme citado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2014), no ano de 1978 os primeiros 

satélites construídos especificamente para este propósito entraram em fase inicial de 

funcionamento. Estes satélites foram nominados Navigation Positioning System with Time 

And Ranging – Global Positioning System (NAVSTAR – GPS), e era restrito para uso das 

autoridades do serviço militar americano. 

Os satélites operam seguindo uma orientação específica, conforme cita Paz e 

Cugnasca (1997, p. 7) no começo havia um total de 24 satélites, separados em um total de 6 

órbitas distintas no globo terrestre, possibilitando o uso de 4 satélites para efetuar os cálculos 

em qualquer local do globo.  

Após essa tecnologia ter sido liberada para o público em geral, uma série de estudos 

e aprimoramentos foi iniciada, possibilitando o desenvolvimento de diversos serviços, 

aplicações e dispositivos, atingindo estruturas de banco de dados, e também permitindo o 

nascimento de serviços de mapeamento para a comunidade em geral, neste caso, destaca-se 

os serviços da Google, que iniciou com o projeto Earth o desenho do globo utilizando 

coordenadas coletadas via satélite, e as versões mais recentes do projeto, que também são 

mais utilizadas em aplicações em dispositivos móveis, que é o Google Maps. Uma versão 

esteticamente mais simples que o Google Earth, mas com muitos outros recursos (inclusive 

comerciais) que já eram há muito tempo solicitados na versão Earth para suprir a necessidade 

de serviços e aplicações com relação a uso de mapas e APIs relacionadas. 

Com isto, passou a ser possível realizar cálculos em aplicações. Porém, dependendo 

do serviço há o contraponto da localização geográfica estar desatualizada, podendo, de algum 

modo, impedir o seu completo funcionamento. E com isso surge a necessidade de armazenar 

dados, visando mitigar a existência de dados desatualizados. Sejam eles requeridos 

frequentemente ou não, o surgimento dos primeiros bancos de dados não estruturados, e 
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atualizados em tempo real, auxiliam no acesso a informação de inúmeros registros, o que 

pode incluir coordenadas, permitindo o uso destes dados em serviços como o Google Maps 

citado anteriormente. 

 

2.2 FIREBASE 

 

O Firebase é uma divisão de tecnologia da Google que fornece uma série de serviços 

que variam desde o armazenamento de dados e imagens, a até o controle de acesso de 

usuários em determinados projetos. 

Pode-se dizer que seu surgimento foi natural devido a constante necessidade da 

atualização de dados no dia a dia. Afinal, o mundo globalizado não para, logo, a informação 

deve ser constantemente revisada e atualizada para acompanhar o passo do mundo, e foi com 

este tipo de pensamento que surgiram os primeiros serviços da Firebase, o Storage e o 

Realtime Database 

● Storage: o Firebase Storage é um serviço de armazenamento de arquivos, 

disponibilizado para ser utilizado associados diretamente a aplicações mobile, 

permitindo uma maior flexibilidade no controle de imagens. 

● Realtime Database: O Firebase Realtime Database é um serviço de banco de dados 

não estruturado (noSQL) que permite, de uma maneira mais simples, registrar dados, 

manipulá-los, e notificar todos os dispositivos que tem acesso ao projeto de que 

alguma informação em determinada parte do banco de dados foi alterada. 

Há também outro serviço de armazenamento, conhecido como o Firebase Cloud 

Firestore, uma alternativa ao projeto Realtime Database, que se destaca por ser um banco de 

dados que também não é estruturado (noSQL), porém que trabalha os dados de uma maneira 

diferente. O Firestore realiza a divisão dos dados armazenados em coleções (Collections) e 

em documentos (Documents), diferente do que é feito no Realtime Database, que estrutura 

seus dados em hierarquias “pai/filho”, também podendo ser dita como estruturação de dados 

em nó. 

 Além disso, há o Firebase Authentication, que é um controle de acesso de usuários 

ao projeto, controlando suas atividades internas, como quem poderá escrever e até mesmo 

ler os dados, autenticando suas credenciais para acessar o projeto em qualquer aparelho, e 

facilitando também o controle de acesso em aplicações por conexões de terceiros, como por 

exemplo, ao conectar-se com e-mails ou até mesmo por redes sociais.
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2.3 ANDROID 

Conforme afirma Brito (2017, p. 4): “O android é uma plataforma para o 

desenvolvimento e a execução de programas para dispositivos móveis, robusta e de fácil 

utilização/aprendizagem”. 

A plataforma foi adquirida pela Google em 2005, que passou a investir no 

desenvolvimento de aplicações para os dispositivos móveis. Sendo fortalecido pela Open 

Handset Alliance (OHA), que conforme cita Brito (2017), era uma aliança entre determinadas 

empresas do ramo, que visavam aprimorar e fortalecer a plataforma Android. 

Em 2008, foi lançado o HTC T-Mobile, o primeiro dispositivo a executar a versão 

1.0 do Android, sendo que essa versão trazia consigo inovações para os aparelhos celulares 

da época, destacando-se a janela de notificações, a possibilidade de sincronização Gmail e 

link direto para download e instalação de aplicações pelo predecessor do Google Play, 

conhecido como Android Market. 

No ponto de vista técnico, desenvolver soluções para a plataforma Android não é uma 

tarefa difícil. Conforme cita Brito (2017, p. 07):  

[...] para os programadores que conhecem outras linguagens de programação, como 

o Java ME, Windows Phone ou iOS, aprender a programar com o Android é uma 

tarefa simples, uma vez que essa tecnologia utiliza linguagem de programação Java 

e para o desenvolvimento da interface visual, podem-se utilizar arquivos XML, o 

que simplifica consideravelmente o processo de desenvolvimento. 

 

Com relação à arquitetura/infraestrutura da plataforma, pode-se dizer que o Android 

é um sistema operacional baseado em Linux, apresentando um conjunto de bibliotecas, uma 

API com nomenclatura “Android Runtime”, algumas aplicações de fábrica (pré-existentes) e 

outras ferramentas diversas. 

Conforme Brito (2017) destaca, é interessante dizer que desde a versão 1.5 

‘CupCake’, o Android passou a receber nomenclaturas de doces/sobremesas, sendo a cada 

versão lançada, um novo doce é escolhido, e este, deve estar seguindo a ordem alfabética, 

conforme é ilustrado na Figura 1.  
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Figura 1 - Relação de Versões do Android 

Fonte: Android Developers (2018). 
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3 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este capítulo apresenta os materiais que foram utilizados para a construção da 

aplicação, resumindo-se em linguagens de programação, ambientes integrados de 

desenvolvimento, banco de dados, serviços para modelagem do projeto. 

 

3.1 MATERIAIS 

 

As principais ferramentas e materiais que foram utilizadas para o desenvolvimento 

da aplicação estão listados no Quadro 2: 

 

Quadro 2 - Ferramentas e Tecnologias 

Ferramenta / Tecnologia Versão Finalidade 

Java SDK 11 Linguagem de Programação 

Lucid Chart 2017 Modelagem do sistema 

Android SDK 23 Linguagem de Programação 

Android Studio 3.3.1 Interface de Desenvolvimento  

Firebase Realtime Database 2020 Desenvolvimento / Gerenciador 

de Banco de Dados 

Firebase Authentication Services 2020 Ferramenta para cadastro e 

autenticação de usuários 

Firebase Storage 2020 Armazenamento de imagens  

Fonte: Autoria própria. 

 

 A seguir, é apresentada uma breve explicação do que são as ferramentas que constam 

no Quadro 2: 

● Java SDK: Java - Software Development Kit, pacote de códigos e utilitários com 

documentação para auxiliar no desenvolvimento de aplicações. 

● Lucid Chart: software online com versão gratuita para a criação dos diagramas da 

aplicação. 

● Android SDK: Android - Software Development Kit, é um pacote que possuí 

inúmeras ferramentas de desenvolvimento e exemplos de códigos-fonte, além 

oferecer acesso a bibliotecas e a emuladores na máquina. 
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● Android Studio: ambiente de desenvolvimento integrado utilizado para a construção 

de aplicativos para dispositivos que utilizam a arquitetura do sistema operacional 

Android. 

● Firebase Realtime Database: Ferramenta desenvolvida e distribuída pela Google, o 

Firebase Realtime Database é um dos serviços que é oferecido pela empresa para 

manipular dados. Sendo este conceituado como um banco de dados não relacional 

que atualiza todos os dispositivos autenticados a um projeto quando os dados do 

mesmo sofrem alguma ação (alteração, remoção, adição, etc.). 

● Firebase Authentication Services: Outro serviço disponibilizado pela Google, 

sendo este responsável por controlar o cadastro e acesso de usuários a um projeto 

previamente registrado na plataforma. 

● Firebase Storage: Um serviço também disponibilizado pela Google, sendo que este 

é responsável por armazenar arquivos em nuvem, como por exemplo, imagens e 

vídeos, estruturados e organizados da forma como o desenvolvedor definir no 

momento em que desenvolve a aplicação. 

 

3.2 MÉTODO 

 

O desenvolvimento deste trabalho, desde a idealização até o desenvolvimento 

seguiu um método estruturado em etapas, sendo divididas em: 

● Requisitos: foram levantados os requisitos iniciais necessários para o 

desenvolvimento do aplicativo. E conforme novos requisitos surgem, suas 

implementações serão desenvolvidas em futuras versões da aplicação. 

● Pesquisa: com o auxílio da Prefeitura Municipal de Pato Branco – PR, foi possível 

listar a quantidade de estabelecimentos no município que atendem a determinados 

grupos de atividades farmacêuticas. Foram constatados um total de 69 (sessenta e 

nove) estabelecimentos que possuem ao menos um Cadastro Nacional de Atividades 

Econômicas (CNAE) a seguir: 

a)  47.71-7/01 (Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação 

de fórmulas),  

b) 47.71-7/02 (Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação 

de fórmulas) 

c) 47.71-7/03 (Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos).  
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Destaca-se que um mesmo estabelecimento pode possuir mais de uma categorização. 

● Análise: a partir do uso de diagramas de casos de uso, foi possível estruturar um 

cenário para definir as principais funcionalidades que o serviço irá apresentar. 

● Desenvolvimento: na etapa de desenvolvimento foram utilizadas as ferramentas e as 

tecnologias citadas na Seção 3.1. Sendo que para testes será utilizado um aparelho 

real contendo uma versão recente da plataforma Android (versão superior a 9.0 Pie). 

● Implantação: a implantação será realizada por meio versões beta fechadas para uso 

de indivíduos pré-selecionados, podendo, assim, revisar toda a estrutura e 

funcionalidade da aplicação e, também, analisar possíveis novos requisitos a serem 

implementados. 
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4 RESULTADOS 

 

Este capítulo apresenta a definição da aplicação, além de apresentar demais dados 

como, o levantamento e o detalhamento dos requisitos funcionais e não funcionais e as 

modelagens desenvolvidas para auxiliar no desenvolvimento do projeto. 

 

4.1 ESCOPO DO SISTEMA 

 

A aplicação tem como objetivo auxiliar a comunidade com um serviço facilitador. 

Fornecendo aos usuários uma listagem dos estabelecimentos farmacêuticos que se encontram 

abertos para atendimento, fornecendo também a possibilidade de orientar o usuário até a 

localização deste estabelecimento. 

 Para isso, os estabelecimentos farmacêuticos devem estar previamente cadastrados 

no aplicativo, fornecendo dados do empreendimento, e da sua localização, sendo de 

responsabilidade do estabelecimento manter esses dados atualizados.  

Ao realizar o seu cadastro, o usuário deverá fornecer dados para validação de seu 

registro, como os dados pessoais, podendo alterá-lo no momento em que julgar necessário. 

 Com os dados armazenados, o sistema iniciará seu funcionamento listando os 

estabelecimentos que se encontram abertos para atendimento no horário atual e os dados 

relacionados à localização deste estabelecimento. A partir deste momento o serviço fica no 

aguardo da conexão de um usuário para prosseguir. 

 No momento em que um usuário acessar a aplicação, o sistema solicita permissão 

para acesso a sua localização. Caso confirmado, atualizará os parâmetros, utilizando as 

coordenadas do aparelho. A partir disto, caso acesse a lista de estabelecimentos, uma nova 

consulta é efetuada pelo sistema, atualizando o horário para verificação de estabelecimentos 

abertos. O resultado é listado na tela do dispositivo do usuário. 

 Com a informação atualizada em seu dispositivo, o usuário seleciona um destes 

estabelecimentos listados e tem um resumo sobre os dados do local e formas de contato, 

podendo optar por utilizar o serviço de redirecionamento para ser guiado até o local do 

estabelecimento, ou até mesmo salvá-lo aos seus favoritos.  

 

4.2 REQUISITOS FUNCIONAIS 
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 Os requisitos levantados foram feitos levando em consideração as principais 

funcionalidades que o usuário poderá interagir ao utilizar a aplicação. 

 

Quadro 3 - Requisitos Funcionais 

Número/Sigla Nome Descrição 

RF-1 Cadastrar estabelecimentos. O sistema deve possuir em um banco de 

dados os cadastros realizados de cada 

estabelecimento farmacêutico, sendo 

estes, criptografados. 

RF-2 Cadastrar usuários. O sistema irá armazenar as informações 

fornecidas pelos usuários, sendo estes 

devidamente criptografados. 

RF-3 Disponibilizar lista atualizada 

de estabelecimentos. 

O aplicativo irá fornecer ao usuário uma 

lista atualizada com os estabelecimentos 

farmacêuticos em atendimento no 

momento. 

RF-4 Disponibilizar forma de 

deslocamento até o destino 

selecionado pelo usuário. 

O sistema disponibilizará ao usuário 

meios de direcionamento para o 

estabelecimento selecionado. Seja 

traçando rotas (GPS), ou apresentando 

uma tela com os principais dados de 

endereço e contato do destino. 

RF-5 Disponibilizar opções distintas 

de listagem. 

O sistema disponibilizará listagens 

especificas de estabelecimentos abertos, 

os favoritos do usuário, os 

estabelecimentos em plantão, e os em 

atendimento 24 horas. 

RF-6 Gerar lista “emergencial” de 

estabelecimentos farmacêuticos 

que fornecem o serviço de 

plantão no dia e/ou atendimento 

24 horas. 

O sistema deve gerar uma lista com 

todos os estabelecimentos que atendem o 

plantão pós horário comercial e/ou 

atendem 24 horas. 

Fonte: Autoria própria.  
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4.3 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 

 

Quadro 4 - Requisitos Não Funcionais 

Número/Sigla Nome Categoria/Tipo 

RNF-1 O aplicativo deverá possuir 

uma interface amigável e 

intuitiva para todos os tipos de 

usuários. 

Interface, Usabilidade. 

RNF-2 Para seu funcionamento 

adequado, o aplicativo requer 

permissão do usuário para 

acessar Dados Externos, 

Internet e Localização. 

Usabilidade. 

RNF-3 Para poder utilizar o aplicativo, 

o usuário precisará ter constante 

conexão com rede, podendo ser 

uma conexão Wi-Fi ou Dados 

Móveis. 

Usabilidade. 

Fonte: Autoria própria. 

 

4.4 MODELAGEM DO SISTEMA 

 

Os principais requisitos funcionais listados na Seção 4.2 podem ser observados no 

diagrama de casos de uso apresentado na Figura 2. Esse diagrama é responsável por 

representar as possíveis interações na aplicação por parte do usuário (ator), seja um 

estabelecimento farmacêutico, ou um usuário. 
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Figura 2 - Diagrama de casos de uso 

Fonte: Autoria própria. 

 

Utilizando como base a regra de negócio estabelecida pelo escopo do projeto, 

juntamente dos requisitos funcionais e o diagrama de casos de uso, foi possível construir uma 

estrutura de como os dados serão armazenados com o Firebase Realtime Database, ilustrado 

na Figura 3, mostrando de modo geral, como a separação dos dados entre o usuário final e o 

estabelecimento farmacêutico. 
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Figura 3 - Estruturação Lógica - Firebase Realtime Database 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

4.5 APRESENTAÇÃO DO SISTEMA 
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 O aplicativo desenvolvido para atender a proposta deste trabalho, foi realizado 

seguindo métricas de desenvolvimento para dispositivos móveis aprendido durante o curso 

de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Aliando a estes conceitos as 

tecnologias descritas no Capítulo 3, foi possível criar uma aplicação que permita ao usuário, 

ter acesso a dados de estabelecimentos (cadastrados) em sua região. O resultado final pode 

ser verificado conforme a sequência de figuras a seguir: 

 

● Acesso a Plataforma: 

O aplicativo fornece, conforme ilustrado na Figura 4, uma tela de acesso, na 

qual é requerido do usuário seus dados de acesso, que são e-mail e senha e, após 

inserido e pressionado a opção “Entrar”, caso informados corretamente, o aplicativo 

irá direcionar o usuário para a tela inicial, caso contrário, uma mensagem irá informá-

lo de que não foi possível conectar o usuário. E também, a opção de cadastrar-se caso 

seja seu primeiro contato com a aplicação. 

 

Figura 4 - Tela Inicial 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

● Cadastro de Usuários: 
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O aplicativo fornece, conforme ilustrado na Figura 5, uma tela de opção de 

cadastro, na qual o usuário deve selecionar o tipo de cadastro que pretende realizar. 

Sendo este separado em “Uso Pessoal”, uma opção para a uma pessoa física (onde 

solicita-se o CPF da pessoa) e também a opção “Uso Corporativo”, opção especifica 

para o cadastro dos estabelecimentos farmacêuticos (onde solicita-se o CNPJ da 

farmácia). 

Figura 5 - Cadastro Pessoa Física/Jurídica 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

● Tela Inicial 

A tela inicial apresentará em botões as ações que os usuários terão 

possibilidade de executar conforme sua necessidade e/ou vontade. Nela será possível:  

1. Uso Pessoal: conforme ilustrado na Figura 6, o aplicativo permite o acesso à 

lista de estabelecimentos abertos, de favoritos e emergencial. Além disso, poderá 

vê-los no mapa, alterar dados da sua conta e encerrar a sessão atual. 

2. Uso Corporativo: conforme ilustrado na Figura 7, a possibilidade de 

complementar seu registro adicionando uma foto/logo do estabelecimento, a 

opção para adicionar dados de endereço e de contato, alterar dados da conta 

(Razão Social, CNPJ, horário de atendimento e senha), ativar (ou desativar) o 

informativo de plantão e encerrar a sessão atual. 
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Figura 6 - Tela Inicial de Uso Pessoal 

 

Fonte: Autoria própria. 

Figura 7 - Tela Inicial de Uso Corporativo 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

● Ações do Uso Pessoal: 

1. Lista de Estabelecimentos: 

Esta opção permite ao usuário acessar uma listagem de estabelecimentos 

farmacêuticos cadastrados no aplicativo, que se encontram abertos no momento em que o 

usuário está acessando a aplicação, conforme ilustrado na Figura 8. 

Figura 8 - Lista de Estabelecimentos (vazia e com dados) 

 
Fonte: Autoria própria. 
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2. Visualizar Locais no Mapa: 

Esta opção permite acessar um mapa centralizado na localização do usuário, com 

marcadores indicando a localização dos estabelecimentos, e ao clicar, terá o nome do 

estabelecimento a mostra, assim como sua situação (se está aberto, fechado ou em plantão), 

e também a opção de traçar a rota até ele, conforme ilustrado nas Figuras 9. 

 

Figura 9 - Mapa e Clique 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

3. Lista de Favoritos: 

Esta opção fornece uma lista de estabelecimentos farmacêuticos, com a mesma 

temática da “Lista de Estabelecimentos”, porém listará todos os estabelecimentos 

adicionados aos favoritos. Independentemente de estar aberto, fechado, em plantão ou ser 

aberto 24 horas, conforme ilustrado na Figura 10. 
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Figura 10 -  Lista de Favoritos (vazia e com dados) 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

4. Plantão e Serviço 24h: 

Esta opção, fornece acesso aos estabelecimentos que estão abertos após o horário 

comercial, ou seja, é listado farmácias que estão ou em Plantão, ou abertas 24 horas, 

conforme mostrado na Figura 11. 

 

Figura 11 - Lista de Estabelecimentos Emergenciais 

 
Fonte: Autoria própria. 
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5. Alterar Dados da Conta: 

A opção de alterar dados da conta, permite ao usuário substituir algumas 

informações cadastrais que ele informou no momento em que efetuou o seu cadastro. Os 

quais, conforme ilustrado pela Figura 12, são: Nome, CPF e Senha. 

 

Figura 12 - Alterar Dados da Conta (Uso Pessoal) 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

● Ações de Uso Corporativo: 

1. Adicionar/Alterar Foto do Estabelecimento: 

A opção de adicionar (ou alterar caso já tenha sido adicionado anteriormente), uma 

imagem como foto de estabelecimento, permite efetuar o upload da sua logomarca no 

aplicativo, a partir da galeria (ou outros aplicativos de fotos/imagens) conforme ilustrado na 

Figura 13, permitindo assim uma fidelização junto ao usuário final com a identificação e o 

reconhecimento da sua rede farmacêutica, tornando o processo mais seguro e transparente. 
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Figura 13 - Adicionar/Alterar Foto do Estabelecimento 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

2. Alterar Dados da Conta: 

A opção de alterar dados da conta, permite ao estabelecimento alterar os dados que 

foram informados no momento em que se cadastrou, como: Razão Social, CNPJ, horário de 

atendimento (incluindo 24 horas), e senha de acesso, conforme ilustrado na Figura 14.  

 

Figura 14 - Alterar Dados da Conta (Uso Corporativo) 

 
Fonte: Autoria própria. 
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3. Adicionar/Alterar Contato e Endereço: 

A opção de adicionar ou alterar contato e endereço, permite ao estabelecimento 

adicionar os dados alternativos de direcionamento ao usuário, que no caso são (conforme 

mostra a Figura 15), os dados de endereço, o telefone comercial e o de plantão, que serão 

mostrados ao usuário final ao clicar em um estabelecimento listado, conforme é ilustrado na 

Figura 16. 

 

Figura 15 - Adicionar/Alterar Contato e Endereço 

 
Fonte: Autoria própria. 

Figura 16 - Clique em um item da Lista 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

4. Plantão Ativado/Desativado: 

Esta opção permite ao estabelecimento, alterar o seu estado de plantão na tela inicial, 

sinalizando como ativo caso esteja de plantão no dia em questão, ou desativá-lo caso não 

esteja. 

5. Desconectar: 

Esta opção permite o estabelecimento encerrar a sua sessão atual da plataforma, 

voltando para a tela de acesso a plataforma. 
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4.6 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA 

 

 Para o desenvolvimento do aplicativo, foi utilizado como interface de 

desenvolvimento o Android Studio e, a versão SDK do Android de nº 29, limitando a 

instalação do aplicativo para dispositivos que tenham como sistema operacional o Android 

10. 

 Alguns serviços de terceiros foram utilizados para facilitar o desenvolvimento em 

alguns aspectos, como os serviços da Google Firebase que permitiu, o uso do serviço 

Firebase Storage para o armazenamento de imagens (utilizado para armazenar a logomarca 

das farmácias), o Firebase Realtime Database, utilizado para armazenar todos os dados dos 

usuários que se cadastravam na aplicação, seja ele pessoa física ou jurídica, e o serviço de 

autenticação, Firebase Authentication que efetua o controle de autenticação e acesso na 

aplicação. 

 Outros serviços utilizados foram, a API do Google Maps, para marcar e permitir 

traçar uma rota até um estabelecimento, a API Directions que é um serviço complementar ao 

Maps, que calcula por padrão a rota mais curta até o destino.  

Foram utilizados também dois pacotes de terceiros para auxiliar no desenvolvimento 

das telas da aplicação, sendo um deles para a possibilidade de colocar um GIF dentro da 

aplicação (disponível em: https://github.com/koral--/android-gif-drawable), e outro, para 

aplicar mascaramento nos campos de texto e nos campos de texto editáveis (disponível em: 

https://github.com/rtoshiro/MaskFormatter).  

A partir disto, é possível mostrar mais detalhes de algumas partes do desenvolvimento 

da aplicação, para isto foi escolhido rotinas da aplicação que mostre exemplos de navegação 

na aplicação, transições entre telas e a troca de dados entre telas, também será mostrado 

exemplos de operações de manipulações de informações no banco de dados, como 

procedimentos de cadastro, alteração e mudança de estado de algum atributo (como o plantão 

do estabelecimento) e por fim será também listado um exemplo de comunicação entre a 

aplicação e a API utilizada para traçar as rotas entre a origem e o destino selecionado. 

● Navegação e troca de dados entre telas 

Para este tópico, foi escolhido, conforme mostra o código a seguir, a ação em 

que o usuário efetua o clique em um dos cards da lista de estabelecimentos. Onde, o 

resultado é a abertura de um Dialog que mostra os dados de contato e endereço do 

estabelecimento selecionado, assim como a sua foto caso exista salva, e as opções de 

traçar uma rota até ele e a opção de adicioná-lo aos seus favoritos. 
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Listagem 1 - Transição entre telas, e troca de dados entre telas 
private void inicializarRecyclerView(final List<FarmaciaModel> lista) { 

        mRecyclerView = findViewById(R.id.rvLista); 

        mRecyclerView.setHasFixedSize(true); 

        mRecyclerViewLayoutManager = new LinearLayoutManager(this); 

        mAdapter = new EstabelecimentosAdapter(lista); 

        mRecyclerView.setLayoutManager(mRecyclerViewLayoutManager); 

        mRecyclerView.setAdapter(mAdapter); 

 

mAdapter.setOnItemClickListener(new 

EstabelecimentosAdapter.OnItemClickListener() { 

            @Override 

            public void OnItemClick(int position) { 

                FarmaciaModel farmacia = lista.get(position); 

 

                Intent mFarmaciaIntent = new 

Intent(RecyclerViewEstabelecimentos.this, EstabelecimentoDialog.class); 

 

                mFarmaciaIntent.putExtra("id", farmacia.get_id()); 

 

                startActivity(mFarmaciaIntent); 

            } 

        }); 

    } 

Fonte: Autoria própria. 

 

O código apresentado na Listagem 1 demonstra a rotina de inicialização da listagem 

de estabelecimentos. Para que a listagem ocorra é necessário passar por parâmetro uma lista 

de estabelecimentos do tipo FarmaciaModel declarada como final para ser utilizada 

dentro do listener adicionado para o clique do item do 

EstabelecimentosAdapter. 

Com isso, em ordem pode-se dizer que, a aplicação está, por meio do método 

findViewById, localizando o arquivo .xml do RecyclerView que irá listar os dados, e 

em seguida é definido um tamanho fixo, para que caso necessário possa ser possível controlar 

a quantidade de dados carregados. Com isso é criado um LayoutManager do tipo 

LinearLayout para a listagem dos itens em formato de grid e um Adapter onde é 

passado a lista por parâmetro para a efetiva criação destes itens. Após isso, a propriedade 

mRecyclerView (variável que contém a referência do .xml da tela) atribui nas suas 

referências o Adapter e o LayoutManager criados anteriormente. Com isso a lista está 

pronta, e é adicionado a ela o evento OnClickListener, onde cada vez que um item 

dessa lista for clicado, irá executar o método void onClick, que passa por parâmetro a 

posição do clique (a posição do item na lista). 
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No momento em que um item é clicado, uma referência do objeto FarmaciaModel 

vai receber o valor armazenado na lista naquela posição, e com isso cria-se uma Intent, 

uma classe que indica a inicialização de outra tela, e nela passa-se por parâmetro a origem e 

o destino, ou seja, a tela atual e a tela que deve ser aberta. E em seguida, nesta Intent é 

adicionada o id do estabelecimento, recuperado do objeto que recebeu os dados da lista, por 

meio do método putExtra. Com isso, a tela a ser aberta em seguida terá o id do registro já 

armazenada. Em seguida, a tela é aberta usando o método startActivity, classe 

responsável pela execução da abertura de outra tela, sendo que para ocorrer deve ser passado 

uma Intent por parâmetro, que neste caso é a criada como anteriormente.  

 

● Manipulações de informações no banco de dados  

Esta seção será separada em três exemplos, um deles mostrará o cadastro de 

usuários na aplicação, outro irá mostrar a alteração de dados previamente registrados 

e por fim, o último exemplo irá mostrar a alteração do estado de um atributo no 

Firebase Realtime Database. 

 

1.  Cadastro de Usuário para Uso Pessoal 

 

Listagem 2 - Rotina de Cadastro de usuário de Uso Pessoal 
private void createAccount(String nome, String cpf, String email, 

String senha) { 

     final PessoaModel pessoaModel = new PessoaModel(); 

 

     mRoot = FirebaseDatabase.getInstance(); 

     mRef = mRoot.getReference("usuario"); 

 

     pessoaModel.setCpf(cpf); 

     pessoaModel.setNome(nome); 

     pessoaModel.setFarmaciaId(new ArrayList<String>()); 

 

     mAuth.createUserWithEmailAndPassword(email, 

senha).addOnCompleteListener(CadastroPessoaActivity.this, new 

OnCompleteListener<AuthResult>() { 

       @Override 

       public void onComplete(@NonNull Task<AuthResult> task) { 

              if (task.isSuccessful()) { 

                   FirebaseUser user = mAuth.getCurrentUser(); 

                   Toast.makeText(CadastroPessoaActivity.this, 

"Usuário Registrado com Sucesso!", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

                   String id = user.getUid(); 

                   pessoaModel.set_id(id); 

                   mRef.child(id).setValue(pessoaModel); 

                    startActivity(new 

Intent(CadastroPessoaActivity.this, PessoaActivity.class)); 

                    finish(); 
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                } else { 

                    Toast.makeText(CadastroPessoaActivity.this, 

"Falha ao Registrar. Tente novamente", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

                } 

            } 

        }); 

    } 

Fonte: Autoria própria. 

 

Este método, é utilizado para efetuar o cadastro de uma conta do tipo Uso Pessoal no 

aplicativo. O método recebe por parâmetro variáveis do tipo String que recuperam em 

outro momento nesta mesma Activity, os dados informados na tela pela pessoa que está 

se registrando, sendo estes dados o Nome, CPF, E-mail e Senha. 

Vale ressaltar que estes dados são validados antes de executar este método, desta 

forma é reduzido as chances de erros ocorrem no momento de processar os dados no banco 

de dados. 

No início, o método declara uma variável final do tipo PessoaModel, e as 

variáveis mRoot e mRef recuperam dados pertinentes ao Firebase, que serão utilizados mais 

a frente para salvar os registros no Realtime Database. 

A partir deste momento, os dados passados por parâmetro alimentam as variáveis do 

objeto PessoaModel declarada no método. E então a variável mAuth, do tipo 

FirebaseAuth executa o método createUserWithEmailAndPassword, que 

recebe por parâmetro o mesmo E-mail e Senha passados no objeto PessoaModel. 

Então neste momento se cria o acesso do usuário no Firebase Authentication, e é 

adicionado ao mAuth uma task de OnCompleteListener, com isso, é possível validar 

se, caso a task foi executada com sucesso um objeto do tipo FirebaseUser recebe os 

dados do usuário que acabou de ser cadastrado.  

Em seguida é exibida uma mensagem ao usuário informando que seu cadastro foi um 

sucesso, e ao mesmo tempo que a mensagem é exibida uma variável string recebe o id 

do usuário e adiciona essa informação no objeto PessoaModel. 

Com isso, a variável mRef, cria um filho (child) no banco de dados, tornando-se em 

um novo nó, tendo o id do usuário como nome de referência. Então o seu valor é definido, 

sendo estes valores os dados que estão no objeto PessoaModel. Após isso, uma nova tela 

é aberta via Intent, esta tela irá direcionar o usuário a tela inicial de uso pessoal. 
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E caso, a task não tenha sido um sucesso, ou seja, o usuário não foi cadastrado no 

Authentication, uma mensagem é exibida, informando o usuário que não foi possível efetuar 

o cadastro, e o mesmo está convidado a tentar novamente. 

2. Alterar Dados da Conta  

A opção de alterar os campos cria um Dialog com os dados do usuário conectado, 

estes dados são recuperados com sua Id no banco de dados. 

 

Listagem 3 - Rotina de Alteração do Usuário de Uso Pessoal 
public void btnSalvarOnClick(View view) { 

        

alteraPessoa.setNome(etAlterarNome.getText().toString().trim()); 

 

        String senha = etSenhaAtual.getText().toString().trim(); 

        final String nova_senha = 

etAlterarSenha.getText().toString().trim(); 

        String cpf = etAlterarCpf.getText().toString().trim(); 

        cpf = cpf.replaceAll("[.-]",""); 

        alteraPessoa.setCpf(cpf); 

 

        if (senha.length() >= 6 && nova_senha.length() >= 6) { 

            mUser = FirebaseUtils.getFirebaseUser(); 

            AuthCredential credential = 

EmailAuthProvider.getCredential(mUser.getEmail(), senha); 

            mUser.reauthenticate(credential).addOnCompleteListener(new 

OnCompleteListener<Void>() { 

                @Override 

                public void onComplete(@NonNull Task<Void> task) { 

                    if (task.isSuccessful()) { 

                        

mUser.updatePassword(nova_senha).addOnCompleteListener(new 

OnCompleteListener<Void>() { 

                            @Override 

                            public void onComplete(@NonNull Task<Void> 

task) { 

                                Log.d("tag", "senha alterada."); 

                            } 

                        }); 

                    } 

                } 

            }); 

        } 

        if (!alteraPessoa.getNome().equals("") && 

!alteraPessoa.getCpf().equals("")) { 

            mRoot = FirebaseDatabase.getInstance(); 

            mRef = mRoot.getReference("usuario/" + mUser.getUid()); 

            mRef.setValue(alteraPessoa); 

            try { 

                Thread.sleep(1000); 

                Toast.makeText(this, "Dados Atualizados com Sucesso!", 

Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

            } catch (InterruptedException e) { 

                e.printStackTrace(); 

            } 

            this.finish(); 

        } else { 
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            Toast.makeText(this, "Preencha todos os campos.", 

Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

        } 

    }  

Fonte: Autoria própria. 

 

O método de alterar dados é executado quando o botão salvar, do Dialog for 

pressionado, neste momento os valores informados em tela são adicionados a variável 

alteraPessoa, que é do tipo PessoaModel, e ao mesmo tempo, os dados da senha são 

armazenados em variáveis do tipo String para ser usada em outro momento. 

 O CPF é recuperado e sua máscara é removida pelo método replaceAll, mantendo 

somente os números, em seguida também é adicionado ao alteraPessoa. 

 Então é verificado se os campos senha e nova_senha foram preenchidos com um 

tamanho igual ou superior a 6 dígitos, caso sim, um procedimento para alterar a senha do 

usuário é realizado. Este processo requer a recuperação das credenciais do Firebase 

Authentication pelo EmailAuthProvider.getCredential, que recebe o E-mail e a 

senha atual como parâmetros, e com isso, é realizado uma nova autenticação do usuário pelo 

método reauthenticate executada pela variável mUser (do tipo FirebaseUser), e 

neste método é adicionado uma task e um listener, onde caso a task seja executada 

com sucesso, a variável mUser irá executar outro método, agora o updatePassword, 

que caso for um sucesso, irá substituir a senha atual do usuário pela nova senha informada. 

E caso os campos de senha não tenham sido preenchidas, ou não tenham 6 dígitos, o 

método não executa este processo, e segue para a próxima validação, que verifica se os 

campos de nome e CPF são diferentes de uma String vazia. Caso a condição seja atendida, 

o método é executado, caso contrário, uma mensagem será exibida, solicitando que o usuário 

preencha todos os campos para prosseguir com a alteração. 

Este método estabelece uma conexão com o Firebase pela variável mRoot (do tipo 

FirebaseDatabase), e retorna uma referência do objeto deste usuário pela variável 

mRef (do tipo DatabaseReference).  

Então, o valor desta referência é alterado, recebendo por parâmetro a variável 

alteraPessoa (do tipo PessoaModel). 

Então, um esquema de try/catch é executado para encerrar as atividades da 

Thread principal por um segundo, então uma mensagem de que os dados foram atualizados 

é mostrado ao usuário e o Dialog é encerrado, retornando para a tela inicial da aplicação. 



41 

 

 

 

3. Mudança de Estado da variável de Plantão  

A opção na tela inicial do estabelecimento, vem por padrão desativado, mas caso o 

usuário clique nele, um método altera seu estado visualmente em tela, e sinaliza ao banco de 

dados que aquele registro foi alterado. 

 

Listagem 4 - Rotina para Troca de valor da variável "Plantão" 
public void btnTogglePlantaoOnClick(View view) { 

        if (tgBtnPlantao.isChecked()) { 

            mRoot = FirebaseDatabase.getInstance(); 

            mRef = mRoot.getReference("estabelecimento/" + 

mUser.getUid()); 

            mRef.child("plantao").setValue(true); 

        } else { 

            mRoot = FirebaseDatabase.getInstance(); 

            mRef = mRoot.getReference("estabelecimento/" + 

mUser.getUid()); 

            mRef.child("plantao").setValue(false); 

        } 

    } 

Fonte: Autoria própria. 

 

Este método é executado toda vez que o usuário do estabelecimento executa um 

clique no ToggleButton na tela inicia do uso corporativo. 

O que o método faz é: caso o botão tenha o atributo isChecked() como 

verdadeiro, uma variável mRoot do tipo FirebaseDatabase irá criar uma conexão com 

o banco de dados, e a variável mRef, do tipo DatabaseReference recupera os dados do 

usuário, utilizando o método getUid da variável mUser (do tipo FirebaseUser), e com 

isso, o nó no banco de dados com nome “plantão” tem seu valor alterado para verdadeiro 

(true). 

Caso contrário, se o atributo isChecked() for falso, o mesmo processo para 

recuperar os dados do usuário é realizado, sendo a única diferença o fato de que o valor do 

nó “plantão” no banco de dados é definido como falso (false). 

 

● Comunicação entre API e aplicação 

A comunicação entre a API e a aplicação pode ser exemplificada pelo 

processo de traçar rotas entre a localização atual do usuário e um estabelecimento 

destino selecionado por ele. Para a exemplificação deste tópico a explicação será 

separada em duas partes, uma destas partes será mostrando como o código na parte 

do mapa efetua o chamado, e a segunda parte mostra como os dados do retorno da 
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API são processados pela aplicação, possibilitando assim a construção da rota entre 

os dois pontos. 

1. Método de chamada no Mapa 

O método chamado “rota” recebe dois atributos do tipo LatLng como parâmetro, e 

pode ser chamado em duas ocasiões, no clique de traçar rota no Dialog ao clicar em um 

estabelecimento na lista, ou direto no mapa, ao clicar em uma das caixas de informações dos 

Markers dos estabelecimentos. 

 

Listagem 5 - Rotina para traçar rota no mapa 
private void rota(LatLng origem, LatLng destino) { 

        StringBuilder sb; 

        Object[] dataTransfer = new Object[4]; 

 

        sb = new StringBuilder(); 

        

sb.append("https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?"); 

        sb.append("origin=" + origem.latitude + "," + 

origem.longitude); 

        sb.append("&destination=" + destino.latitude + "," + 

destino.longitude); 

        sb.append("&dir_action=" + "navigate"); 

        sb.append("&key=" + "AIzaSyANSl9HcMTPfqCJ1VW23cxAg-dobFTaHsM"); 

 

        DirectionData directionData = new 

DirectionData(getApplicationContext()); 

        dataTransfer[0] = mMap; 

        dataTransfer[1] = sb.toString(); 

        dataTransfer[2] = origem; 

        dataTransfer[3] = destino; 

 

        directionData.execute(dataTransfer); 

    } 

Fonte: Autoria própria. 

 

Como pode-se verificar, o método rota recebe os dados por parâmetro, e cria um 

StringBuilder, responsável por gerar a URL da API, recebendo o link padrão, os dados 

de latitude e longitude de origem e destino, o tipo de ação a ser feito, e a chave da API para 

validar a execução. 

E também é criado uma instancia do objeto DirectionData, responsável por 

processar os dados da API, ele executa o método chamado execute, e por parâmetro recebe 

um objeto do tipo Objeto[] que carrega o mapa, a URL completa, a origem e o destino 

(variáveis do tipo LatLng). 

2. Métodos de processamento de dados da API  
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Os métodos que processam os dados da API são separados em dois, sendo um deles 

(doInBackGround) o responsável por percorrer e processar os dados retornados da API, 

enquanto o segundo (onPostExecute) efetua o processo de desenhar a rota no mapa. 

 

Listagem 6 - Rotina de processamento de dados da API - pt. 1 
@Override 

protected String doInBackground(Object... objects) { 

mMap = (GoogleMap) objects[0]; 

url = (String) objects[1]; 

origem = (LatLng) objects[2]; 

destino = (LatLng) objects[3]; 

 

try { 

URL myUrl = new URL(url); 

httpURLConnection = (HttpURLConnection)myUrl.openConnection(); 

httpURLConnection.connect(); 

 

inputStream = httpURLConnection.getInputStream(); 

BufferedReader bufferedReader = new BufferedReader((new 

InputStreamReader(inputStream))); 

StringBuffer sb = new StringBuffer(); 

String line = ""; 

 

while ((line = bufferedReader.readLine()) != null) { 

sb.append(line); 

} 

 

data = sb.toString(); 

bufferedReader.close(); 

 

} catch (MalformedURLException e) { 

e.printStackTrace(); 

} catch (IOException e) { 

e.printStackTrace(); 

} 

 

return data; 

} 

Fonte: Autoria própria. 

 

O método acima, doInBackground, recebe por parâmetro os objetos passados 

pelo método rota, e então, dentro de um try/catch inicia o processamento dos dados, 

onde uma variável do tipo URL é construída recebendo a URL do objeto por padrão. Então, a 

variável httpURLConnection (do tipo HttpURLConnection, declarada fora do 

escopo deste método) abre a conexão nesta variável URL, e em seguida efetua a conexão. 

A variável inputStream (do tipo InputStream) declarada fora deste método, 

recebe o inputStream da variável httpURLConnection a partir do método 

getInputStream(), e com isso, a variável bufferedReader (do tipo 
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BufferedReader) é construída como uma NewInputStreamReader, e recebe por 

parâmetro o inputStream. 

Após isto, a variável sb, do tipo StringBuffer, é construída, assim como a 

variável line do tipo String é inicializada. 

Uma repetição em while é criada, onde a variável line recebe do 

bufferedReader (por meio do método readLine) os dados desta variável, isto será 

feito enquanto a informação dela for diferente de null. E para cada volta nesta repetição, o 

valor da variável line é anexada (pelo método append) na variável sb. 

Após a repetição ser encerrada, a variável data (do tipo String, também 

declarada fora do método) recebe os valores do StringBuffer sb, e então o 

bufferedReader é fechado pelo método close(), e no fim do método, é retornado a 

variável data. 

Este método pode gerar erros, então o motivo do try/catch é para evita-los de 

ocorrer. As exceções que podem ocorrer aqui são MalformedURLException, onde a 

URL pode não estar correta, e também a IOException, onde informações lidas ou escritas 

podem estar incompletas ou erradas, ocasionando falhas. 

 

Listagem 7 - Rotina de processamento de dados da API - pt. 2 
@Override 

    protected void onPostExecute(String s) { 

        try { 

            JSONObject jsonObject = new JSONObject(s); 

            JSONArray jsonArray = 

jsonObject.getJSONArray("routes").getJSONObject(0)            

.getJSONArray("legs").getJSONObject(0).getJSONArray("steps"); 

 

            int cont = jsonArray.length(); 

            String[] polylines = new String[cont]; 

 

            JSONObject jsonObject1; 

 

            for (int i = 0; i < cont; i++) { 

                jsonObject1 = jsonArray.getJSONObject(i); 

 

                String poligonos = 

jsonObject1.getJSONObject("polyline").getString("points"); 

 

                polylines[i] = poligonos; 

            } 

            int cont2 = polylines.length; 

            for (int i = 0; i < cont2; i++) { 

                PolylineOptions options = new PolylineOptions(); 

                options.color(Color.RED); 

                options.width(10); 

                options.geodesic(true); 
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                options.addAll(PolyUtil.decode(polylines[i])); 

 

                mMap.addPolyline(options); 

            } 

        } catch (JSONException e) { 

            e.printStackTrace(); 

        } 

    } 

Fonte: Autoria própria. 

 

O método acima, onPostExecute, é o responsável por extrair do JSON os dados 

necessários para poder traçar a rota entre os pontos de origem e destino passados por 

parâmetros no método doInBackground. 

Assim como o método anterior, o onPostExecute é executado entre um 

try/catch, para evitar exceções do tipo JSONException. 

Ele recebe por parâmetro uma string utilizada para construir a variável 

jsonObject (do tipo JSONObject), em seguida, a variável jsonArray (do tipo 

JSONArray) recebe da variável jsonObject (por meio do método getJSONArray) as 

rotas (“routes”), e em sequência recupera o objeto na posição zero. Então, continua 

acessando o JSON, em camadas, recuperando com o método getJSONArray outros 

objetos no índice zero (sendo estes objetos “legs” e “steps”). 

Então, a variável cont (do tipo int) é declarada e inicializada recebendo o tamanho 

do jsonArray como valor, e um array de Strings denominado polylines é 

inicializado com a quantidade total de dados igual ao cont. 

Em seguida é declarado uma variável do tipo JSONObject chamada de 

jsonObject1, que servirá como auxiliar nas repetições. 

A primeira repetição é feita, e nela o jsonObject1 recebe o objeto JSON na 

posição da repetição, nisso, uma variável do tipo String chamada de polígonos recebe 

do jsonObject1 (por meio dos métodos getJSONObject e getString) os pontos 

(“points”) do objeto “polyline” recuperado pelo jsonObject1, então, o array de 

Strings criado anteriormente recebe na posição atual da repetição o valor da variável 

String polígono. 

Em seguida, um novo int chamado de cont2 é inicializado com o tamanho de itens 

do array de Strings polylines. Então, uma nova repetição é feita, sendo que nesta 

repetição é criado a variável options (do tipo PolylineOptions) então, é definido 

alguns valores para os atributos do options, como a cor vermelha, a largura da linha, o 
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geodesic (que efetua o cálculo da menor distância entre origem e destino) e então por 

meio do método addAll, a classe PolyUtil irá decodificar a polyline na posição 

atual da repetição com o método decode, e por fim o mapa adiciona a variável options 

por meio do método addPolyline, criando assim, a rota entre as coordenadas do usuário 

e do estabelecimento selecionado. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A ideia central da aplicação é fornecer para os usuários, um serviço rápido e prático, 

disseminando a todos o acesso a informação, que neste caso, restringe-se à localização dos 

estabelecimentos farmacêuticos que existem na região, e seus dados de localização e contato. 

Para garantir a veracidade das informações, os estabelecimentos farmacêuticos são 

os responsáveis por efetuarem seus registros e adicionarem as informações pertinentes a 

contato e endereço. Então, usa-se dos conceitos citados no referencial teórico (Capítulo 2) e 

das ferramentas citadas nos materiais e método (Capítulo 3), para atender a demanda 

proposta. 

Com isso, chega-se ao ponto onde questiona-se as vantagens e desvantagens da 

aplicação levando em consideração a forma como esta foi desenvolvida, bem como 

limitações ou facilitações proporcionadas pelo uso das tecnologias escolhidas.  

As vantagens de a aplicação ter sido desenvolvida utilizando tecnologias atuais, 

constantemente atualizadas, permitiu uma melhor comunicação de informação entre o 

dispositivo e os dados salvos em nuvem, podendo ser codificada de maneira mais simples. 

Porém, a principal vantagem de se utilizar das novas tecnologias são o acesso a informação, 

no caso, documentações bem elaboradas pela distribuidora da tecnologia, ou até mesmo o 

exemplo de como a tecnologia pode ser aplicada, feita pela distribuidora e até mesmo pela 

comunidade, algo que influencia em diferentes maneiras a forma de como é possível 

desenvolver a solução proposta e até mesmo, formas de mitigar possíveis problemas e/ou 

limitações. 

Mas também há desvantagens em relação à aplicação das tecnologias, das quais 

destaca-se algumas limitações, onde pode ser citado como exemplo, a obrigatoriedade de 

uma conexão com a internet para poder autenticar o usuário e recuperar e processar os dados 

da nuvem. Além disso, também há limitações nas APIs utilizadas, como é o caso do Google 

Directions API, que, por mais que facilite o cálculo das rotas entre a localização atual do 

usuário e do estabelecimento selecionado por ele, fornece diariamente uma quantia limitada 

de consultas gratuitas, sendo que as próximas consultas feitas após ultrapassar este limite, 

gera uma cobrança. 

Por fim, deixando as vantagens e desvantagens de lado, pode-se constatar que a 

aplicação foi desenvolvida, visando atender o proposto. E o objetivo foi concluído, a 

aplicação está finalizada e pronta para realizar, etapa por etapa, todos os processos citados 
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no Capítulo 4.1 (Escopo do Sistema) e também os listados no Capítulo 4.4 (Modelagem do 

Sistema), entregando uma aplicação que visa ampliar a acessibilidade e a disseminação da 

informação.  
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