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RESUMO 

Damasceno JG. Desenvolvimento de um software para armazenamento e 

exploração de dados genômicos [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2022. 

 

A alta demanda por metodologias e técnicas para se analisar e armazenar os 

dados genômicos, que crescem tanto em quantidade quanto em complexidade 

a cada nova geração, provocou uma explosão de softwares de análises e 

bancos de dados disponíveis comercialmente. Entretanto a discrepância entre 

as metodologias empregadas, entre um programa e a eventual necessidade de 

se usar mais de um software para realizar a análise dos dados genômicos 

obtidos no laboratório, acaba dificultando o trabalho do analista-técnico, 

principalmente se ele não tiver conhecimentos prévios em informática ou 

bioinformática. Os diferentes valores de mercados e diferentes outputs 

(resultado final liberado pelo software) agregam dificuldade ao problema. 

Propusemos nesse trabalho a criação de um software acessível capaz de 

permitir uma maior flexibilidade para o analista gerenciar seus dados, seja para 

armazená-los no banco de dados ou para explorá-los de forma direcionada. 

Dessa forma, desenvolvemos um programa para armazenar e explorar da 

melhor forma os dados genômicos obtidos pelas atividades do Laboratório de 

Citogenômica. O sistema oferece segurança, uma interface gráfica de utilizador 

simples e funcional garantindo que o analista-técnico gerencie seus dados de 

forma rápida e segura. Facilitando a organização e a compreensão de todo o 

volume de dados genômicos cientificamente relevantes obtidos nos 

laboratórios que aplicam novas tecnologias para análise do DNA. 

Descritores: Biologia computacional; Software; Linguagens de programação; 

Análise de dados; Genômica. 



 

ABSTRACT 

Damasceno JG. Development of a software for storage and exploration of 

genomic data [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo”; 2022. 

 

The high demand for methodologies and techniques to analyze and store 

genomic data, which grows both in quantity and complexity with each new 

generation, has caused an explosion of commercially available analysis 

software and databases. However, the discrepancy between the methodologies 

used, between a program and the possible need to use more than one software 

to perform the analysis of the genomic data obtained in the laboratory, ends up 

hindering the work of the technical analyst, especially if he does not have 

previous knowledge in informatics or bioinformatics. The different market values 

and different outputs (final result released by the software) add difficulty to the 

problem.  The creation of software capable of allowing greater flexibility for the 

analyst to manage his data, either to store it in the proposed local database or 

to explore it in a targeted manner. Thus, we have developed a program to store 

and explore in the best way the genomic data obtained by the activities of the 

“Laboratório de Citogenômica”. The system offers security, a simple and 

functional graphical user interface ensuring that the analyst-technician manages 

his data quickly and safely. Facilitating the organization and understanding of 

the entire volume of scientifically relevant genomic data obtained in laboratories 

that apply new technologies for DNA analysis. 

Descriptors: Computational biology; Software; Programming languages; Data 

analysis; Genomics. 

 

 

 

 



1.  Introdução 

A descoberta do DNA e suas alterações levaram ao desenvolvimento de 

diferentes técnicas e tecnologias que possibilitaram sua exploração e estudo. 

Os microarrays e sequenciamentos de nova geração, por exemplo, nos permite 

avaliar, entre outros, a expressão de genes, variação do número de cópias, 

níveis de metilação genômica e identificação de pares de bases (Barrett et al. 

2009). Os dados genômicos obtidos destas técnicas tem aumentado em 

quantidade e complexidade ao passar do tempo chegando a gerar, apenas 

pelo sequenciamento, 40 gb (gigabases) por dia (Kahn, 2011) e ultrapassando 

a marca de 1 zb (zettabases) ao ano se considerarmos toda a genômica 

(Stephens et al. 2015). Esse crescimento exponencial na geração de dados 

denota a necessidade de se criar novas metodologias quanto ao 

armazenamento e tratamento dos dados. Visando atender essa demanda, 

diferentes equipes de pesquisadores e laboratórios de pesquisa em instituições 

públicas e privadas, principalmente fora do país, desenvolveram seus próprios 

bancos de armazenamento de dados genômicos e ferramentas de análise para 

dados genômicos (Berger, Peng, e Singh 2013). 

Esse cenário promissor faz com que os estudos de análise de dados, 

derivada dos campos da estatística e das ciências da computação (Blei e 

Smyth 2017), possuindo um amplo campo de atuação e utilizando de diferentes 

ferramentas e processos analíticos, se tornasse fundamental nos estudos 

biológicos para extrair informações de conjuntos de dados independentemente 

de seu tamanho ou sua complexidade (Dreisbach e Koleck 2020). 

 

1.1. Ferramentas e Bancos de Dados 

A quantidade massiva de dados produzidos pela área da genômica 

possui uma riqueza de informações que podem ser usadas em diferentes 

projetos de pesquisa. No entanto, a capacidade de análise desses dados 

depende de ferramentas úteis e metodologias eficientes de armazenamento e 

curadoria (Southwood e Ranganathan 2019). Para suprir essa necessidade os 

pesquisadores assumiram o papel de desenvolvedor para criar programas 

capazes de auxiliar sua pesquisa, muitas vezes sem experiência ou 



investimentos necessários (Siepel, 2019) gerando um grande número de 

ferramentas analíticas e publicações referentes ao tema, com alguns 

exemplares tendo superior a 40 mil citações (SHELX e Blast/Psi-Blast, por 

exemplo) (Wren, 2016). Além dessas ferramentas, foram criados softwares 

independentes como annovar, VCFanno, SeeGH, GOAT e diversos outros, 

porém, suas funções são restritas para responder perguntas específicas, como 

realizar anotações genômicas de variantes, exploração de arquivos VCF 

(variant call format) e análises de CGH-array, etc (Wang, Li, e Hakonarson 

2010; Pedersen, Layer, e Quinlan 2016; Chi et al. 2004). Além dos softwares 

isolados temos os repositórios Bioconductor (Gentleman et al. 2004), focada na 

distribuição de pacotes de análise desenvolvidos no ambiente R para estudos 

genômicos, e o BioPython (Chapman e Chang, 2000) que disponibiliza 

ferramentas para biologia computacional em Python.  

Outro aspecto da análise de dados, principalmente os biológicos, é a 

constante necessidade de melhorar a metodologia de armazenamento, 

organização e curadoria para facilitar o acesso a essas informações de forma 

acurada (Lathe et al. 2008). Essa necessidade convergiu na criação de 

inúmeros bancos de dados com informações localizadas e específicas 

(Southwood e Ranganathan 2019), tais como armazenamento de sequências, 

visualização e conjuntos de anotações genômicas como os bancos GenBank e 

Ensembl (Benson et al. 2012; Flicek et al. 2007). Com essa gama de bancos 

especializados e com dados poucos consistentes se viu a necessidade de criar 

browsers conhecidos por Genome Browsers capazes de conectar e pesquisar 

em diferentes fontes (outros bancos de dados) com uma interface de usuário 

mais amigável e diferentes formas de se acessar os dados (Kent et al. 2002; 

Hutchins, 2020), iniciativas como o projeto comunitário Generic Model 

Organism Database (http://gmod.org) agregam ao conceito de Genome 

Browser. 

A criação deste leque de ferramentas e bancos de dados dependem de 

diferentes linguagens de programação, desenhos de software, métodos de 

desenvolvimento, formas de distribuição e metodologias  (Wang, Li, e 

Hakonarson 2010; Pedersen, Layer, e Quinlan 2016; Albert et al. 2008; Peakall 

e Smouse 2012; Bhatia et al. 2009). Alguns softwares utilizam duas ou mais 

http://gmod.org/


linguagens em conjunto (Pruim et al. 2010), afetando negativamente a 

experiência do usuário ao requisitar diferentes níveis de conhecimento em 

bioinformática para realizar uma única análise, sendo dificultado ainda mais se 

a interface gráfica for inexistente, por exemplo, os pacotes do ambiente R, 

como VCFR e AnnBuilder (Knaus e Grünwald 2017; Zhang, Carey, e 

Gentleman 2003). 

Importante evidenciar que a forma de distribuição dos softwares e 

pacotes difere de um grupo para outro gerando uma discrepância em seus 

valores, podendo variar entre a gratuidade e a alguns milhares de reais e 

múltiplos programas podem ser necessários.  

   

1.2. Dados genômicos produzidos no Laboratório de 

Citogenômica 

 O Laboratório de Citogenômica e Patologia Molecular do LIM 03, é um 

dos laboratórios integrados da rede Premium HCFMUSP 

(https://www.premium.fm.usp.br/), identificado como GEF-09 e vem produzindo 

desde 2013 um grande volume de dados provenientes de projetos de pesquisa 

e apoio laboratorial.  

Entre as principais atividades do laboratório estão: a introdução de novas 

tecnologias de análise do DNA; a realização e desenvolvimento de diferentes 

projetos de pesquisadores do complexo HC-FMUSP; e o atendimento da 

demanda de análises genômicas de alta complexidade. 

 Os experimentos realizados no Laboratório de Citogenômica, 

empregando os métodos de genotipagem por bead arrays, perfil de metilação 

do genoma completo por arrays, sequenciamento de nova geração e MLPA 

(multiplex ligation-dependent probe amplification) geraram uma grande 

quantidade de dados genômicos de interesse científico que podem ser 

validados por métodos de bioinformática coerentes e específicos, nem sempre 

disponíveis no mercado.  

 Os principais dados possíveis de serem tratados e convertidos em 

marcadores genômicos preditivos e/ou terapêuticos são as alterações na 

https://www.premium.fm.usp.br/


arquitetura genômica que podem perturbar a organização estrutural adequada 

do DNA produzindo uma ampla variedade de consequências funcionais com 

impacto direto em fenótipos clínicos e evolutivos. 

 Existem diferentes formas de variações conhecidas no genoma humano, 

dentre elas as RFLPs (Restriction Fragment Length Polymorphisms), as VNTRs 

(Variable Number of Tandem Repeats), as STRs (Short Tandem Repeats), os 

SNPs (single-nucleotide polymorphisms) e as CNVs (Copy Number Variations) 

ou as SNVs (variações estruturais do DNA) (Iafrate et al. 2004). 

 Dentre essas alterações as SNVs encontradas em diferentes grupos de 

amostras estudadas pelo laboratório, são de especial interesse para serem 

avaliadas por meio de métodos de bioinformática. Com o tratamento adequado 

será possível transformar esses dados em informações relevantes para a 

pesquisa científica, para a aplicação diagnóstica e para o encontro de futuros 

marcadores genômicos.  

 

1.3. Desenvolvimento do software 

A escolha da linguagem de programação utilizada para escrever um 

software qualquer deve possuir certas tecnicalidades, como seu nível (alto ou 

baixo), facilidade de escrever (sintaxes), se é portável ou não (rodar em 

diferentes sistemas operacionais) e se condiz com o desenho esperado do 

programa, porém é comum que a escolha definitiva seja feita de acordo com os 

gostos pessoais do programador. As linguagens de alto nível compreendem 

todos os pontos críticos para se desenvolver um software funcional, sendo 

algumas delas o Python, C++, Java e Perl (Downey, 2015). As linguagens mais 

utilizadas dentro da genômica, que possuem repositórios específicos para 

análises são R, Python, Java, Ruby e Perl (Gentleman et al. 2004; Goto et al. 

2010; Cock et al. 2009; Flicek et al. 2007; Stajich et al. 2002) Os pacotes 

desenvolvidos em R não podem ser monetizados em nenhuma instância. 

 A criação de um novo software de código fechado focado em algum 

ponto específico das análises de dados genômicos encontraria uma grande 

concorrência e dificuldade para se estabelecer entre as centenas de outros já 



existentes. Desta forma, o desenvolvimento de um software modular de código 

aberto, ou seja, um ponto central capaz de se conectar com diferentes módulos 

(expansões) de análise permitirá aos usuários a gerenciarem seus dados, 

sejam informações de pacientes ou controles de amostras, de forma prática e 

rápida. E, caso necessário, sua funcionalidade poderá ser expandida de acordo 

com a necessidade e com as capacidades de processamento de cada estação 

de trabalho dentro do Laboratório de Citogenômica. Tais módulos ou 

expansões criadas após a versão final poderão ser desenvolvidas por 

quaisquer interessados que possuam o conhecimento mínimo dentro da 

línguagem de programação utilizada, dessa forma, o software poderá ser 

moldado de acordo com as necessidades dos diferentes utilizadores. 

 O software foi desenvolvido e escrito utilizando a linguagem de 

programação Python (nas versões acima de 3.6), criado por Guido van Rossum 

e mantido pela The Python Software Foundation (https://www.python.org). 

Python possui uma documentação ampla e constantemente atualizada desde 

sua criação, com amplos recursos, ferramentas de fáceis utilização e 

comunidade utilizadora ativa, além de possuir o necessário para o 

desenvolvimento de diferentes tipos de algoritmos (van Rossum, 1995). Estes 

aspectos da linguagem escolhida nos permitiram escrever as funções chaves 

(capacidades do programa) do software independente de sua complexidade. 

Tais funções foram inicialmente projetadas visando as principais demandas e 

necessidades dos colaboradores do Laboratório de Citogenômica, ou seja, 

meios de se armazenar e explorar, de forma prática e rápida, diferentes tipos 

de dados abordados pelo laboratório. 

 O armazenamento efetivo dos dados, ainda que viável via Python e 

manipulação de dados, necessita de ferramentas específicas para lidar com a 

relação entre diferentes tabelas de forma eficiente (em diferentes níveis como 

cadastro e busca de dados), mesmo quando em grandes quandidades. A 

linguagem de programação SQL, desenvolvida em 1970, na IBM, foi criada 

para lidar com o gerenciamento de dados estruturados e relacionais  

(Chamberlin e Boyce 1976). Posteriormente, o PostgreSQL foi desenvolvido 

com a intenção de adicionar um suporte maior a diferentes tipos de dados e 

maiores capacidades ao SQL (Stonebraker e Rowe 1986) ao mesmo tempo 

https://www.python.org/


que possui um código aberto. Essas características tornaram o PostgreSQL a 

ferramenta de escolha para realizar o gerenciamento relacional dos dados 

cadastrados no software. 

 

1.4. Modelo de Desenvolvimento da Plataforma 

 O modelo de desenvolvimento define quais estratégias serão usadas 

para a construção do software, gerenciamento de bugs (erros) e repasse para 

os usuários durante toda a etapa de desenvolvimento. O modelo escolhido, o 

evolutivo, tem como ponto de partida a criação das partes do software que 

sejam críticas e cujo funcionamento seja bem definido (Davis, 1992).  

 Cada parte crítica é construída por vez e os resultados são distribuídos 

para os usuários na forma de protótipos para testes, onde ocorre a busca por 

erros ou funções que estejam em faltas ou que sejam necessárias. Quando as 

informações adquiridas em cima do protótipo forem analisadas, bugs corrigidos 

e funções adicionadas (dada sua importância para o software final) um novo 

protótipo é feito para nova bateria de testes. Apenas inicia-se a construção de 

uma nova parte quando todos os testes confirmarem a eficácia do produto 

desenvolvido.  

 Em comparação com outros modelos, como a amplamente usada 

“cascata” - onde o desenvolvimento do software é sequencial, e somente 

quando cada etapa é concluída pode-se partir para a próxima, tendo os testes 

e a manutenção apenas no fim (Bassil, 2012) - o evolutivo destaca-se por 

permitir a criação de partes fechadas do produto final, sempre mantendo uma 

base (código fonte) robusta e livres de erros, usando o feedback dos próprios 

usuários para auxiliar em seu desenvolvimento. 

 

1.5. Segurança e Privacidade e Gestão dos Dados  

 Todo armazenamento e tratamento de dados, seja ele digital ou físico, 

se torna sujeito à regulamentação pela Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais (Brasil, 2018), de acordo com o Art. 1°, principalmente quando se 



referem a informações pessoais sensíveis, tais como dados genéticos e 

biométricos vinculados a um indivíduo (Art. 5º; Decreto nº 10.046/2019 - 

Cadastro Base do Cidadão e o Comitê Central de Governança de Dados).  

Estes dados, por sua vez, em respeito ao art. 17º, só podem ser trabalhados 

mediante consentimento assinado pelo titular ou responsável legal (no caso de 

crianças), com anonimização sempre que possível, com acesso livre e 

mantidos única e exclusivamente pela instituição a qual a pesquisa está 

vinculada (Art. 13º). A LGPD, no Art. 46 e 47, também evidencia a importância 

de se adotar medidas de segurança técnicas e administrativas para garantir a 

segurança da informação e o papel do agente de tratamento neste processo.  

Uma vez que esteja garantida a privacidade do titular dos dados 

armazenados perante a legislação vigente, é necessário que sua segurança 

seja mantida por meio de proteção física (acesso por terceiros) e virtual 

(ciberataques); A fundação Open Web Application Security Project (OWASP) 

classifica o controle de acesso inapropriado, falhas criptográficas e injeções de 

código os três maiores riscos virtuais de aplicativos em 2021. 

Diante do exposto e das sugestões de segurança pela OWASP, o 

software desenhado possui em seu design primário a exclusão de acessos 

externos pela internet ou outras redes e, somado a isso, permite a adição ou 

retirada de novas entradas sem correr o risco de injeções de código e SQL 

(Halfond et al., 2006), tanto na parte frontal quanto na parte de suporte 

(front/back-end, em inglês), os quais possibilitam que agressores invadam o 

sistema para fins maliciosos por meio de injeções que adicionem “portas de 

entrada” não planejadas. 

A gestão dos dados utilizados durante a confecção do software e de 

inclusões futuras deve respeitar o que está consolidado dentro do respectivo 

Plano de Gestão de Dados, que se encontra no Anexo I. 

 

1.6. Sistema de Gerenciamento de Informações Laboratoriais 

A análise de dados genômicos produzidos nos laboratórios de pesquisa 

ou nos laboratórios de diagnóstico, independente do tipo de equipamento ou de 



metodologia aplicada, requer do analista-técnico habilidade na utilização de 

softwares complexos e de alto custo, além de algum conhecimento em 

bioinformática e linguagens de programação como R, Perl ou Python.  Para a 

análise final completa de qualquer resultado científico, envolvendo a triagem 

por arrays e/ou sequenciamento de nova geração tornou-se imprescindível à 

utilização de ferramentas de bioinformática, exigindo na maioria das vezes, um 

auxílio de equipes externas ou softwares especializados em informática, para 

organizar e avaliar os dados produzidos pelo próprio laboratório. Além disso, 

nosso laboratório acaba gerando dados informativos válidos para a aplicação 

na confecção de laudos, relatórios e manuscritos que precisam do seu correto 

gerenciamento, livre de erros, e adequação a LGPD (Timóteo et al. 2021). 

Se considerarmos o uso apenas dos softwares comercialmente 

distribuídos citados anteriormente, além do alto preço, seus outputs (resultado 

obtido no final) muitas vezes não atendem completamente o esperado. Uma 

vez que cada experimento tem objetivos diferentes, o analista-técnico é 

obrigado a utilizar no laboratório métodos de bioinformática focados na sua 

análise. E quando esses não possuem uma interface gráfica se torna 

necessário ao menos o conhecimento básico da linguagem utilizada e seus 

princípios, demandando tempo do pesquisador ou auxílio de terceiros. 

A implementação de sistemas e ferramentas digitais de gerenciamento 

de dados expandem a capacidade do laboratório de assimilar as novas 

informações geradas, identificar etapas críticas no seu processamento e criar 

novas diretrizes para seu armazenamento e estudo (Timóteo et al. 2021). 

Permitindo a automatização do laboratório e seus processos, objetivo buscado 

desde 1996, descrito por Gibbon, que culmina na criação de LIMS (Laboratory 

Information Management System, ou, em português, Sistemas de 

Gerenciamento de Informações Laboratoriais). Esses sistemas são compostos 

tanto por softwares quanto por hardwares e tem por objetivo auxiliar os 

processos de coleta, análise, estocagem e distribuição dos dados laboratoriais, 

independente de quais sejam, diminuindo a influência humana em cima do 

processo e seus possíveis erros (Skobelev et al. 2011). 

A criação de um LIMS acessível, gratuito para o Laboratório de 

Citogenômica, incluindo seu uso pelos alunos, pesquisadores e demais equipe, 



onde suas funções favoreçam a captação, armazenamento e processamento 

de dados genômicos, fundamentado pela LGPD, se torna uma ferramenta 

crucial para o efetivo gerenciamento do laboratório, sua padronização, aumento 

da produção científica e possível automação (Stephan et al. 2010) facilitando a 

rotina de pesquisa e de análise no laboratório, podendo reduzir o tempo gasto 

de forma significativa, por sua vez abrindo espaço para realizar mais atividades 

em menor tempo. E, sobretudo vai viabilizar a descoberta de novos 

marcadores e/ou perfil genômicos de relevância científica, focando na inovação 

que é a característica principal dos trabalhos produzidos em nosso laboratório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Objetivos  

2.1. Objetivo Geral 

● Desenvolver um software de código aberto (gratuito) que permita o 

armazenamento e gerenciamento de dados genômicos específico para o 

laboratório de Citogenômica e esquematizar um banco de dados hábil. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

● Criar uma interface gráfica de utilizador (GUI) para utilizar a ferramenta; 

● Esquematizar um banco de dados para o Laboratório de Citogenômica; 

● Criar ferramenta capaz de: (1) Gerenciar dados em um Banco de dados 

localizado; (2) Armazenar os dados obtidos dos experimentos; (3) armazenar 

os dados de pacientes e amostras e (4) armazenar dados de projetos 

correntes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Materiais e Métodos 

3.1. Casuística 

 Os dados utilizados para testes da plataforma e subsequente 

armazenamento são restritos e exclusivos a aqueles obtidos pelo Laboratório 

de Citogenômica por meio de projetos prévios ou correntes, que já possuam 

termo de consentimento assinado pelo paciente. O uso dessas informações e 

execução deste trabalho foram consubstanciados pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa da Universidade de São Paulo de acordo com o parecer nº 

1.818.446. 

 

3.2. Metodologia  

3.2.1. Escrita do código 

 A criação de todos os códigos, do software e das funções chaves, 

seguiram as instruções e regras estabelecidas pela comunidade em conjunto 

com a fundação mantenedora dentro da PEP (Python Enhancement Proposals) 

entitulada “Guia de Estilo para o Código Python” (em inglês, Style Guide for 

Python Code. Localizada em https://peps.python.org/).  

 Métodos extras foram utilizados para garantir que a organização e 

formatação de todo o código-fonte esteja dentro das regras propostas pela 

PEP, no entanto, algumas foram deliberadamente ignoradas durante a escrita 

pois não apresentam impactos para a formatação geral e função do aplicativo 

desenvolvido. As normas ignoradas estão listadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Lista das normas desconsideradas: 

Código Descrição 

E402 
Toda importação de módulos deve ser 

feita no topo do arquivo. 

F841 
Variável local não deve ser definida e não 

usada. 

F401 Importações de diferentes módulos devem 



ocorrer em diferentes linhas. 

E302 
Devem ter duas linhas em branco entre 

cada função. 

E305 
Devem ter duas linhas em branco entre 

cada classe. 

E501 Linhas não devem passar de 79 caracteres. 

E722 Não usar excepts sem raise. 

E713 
Teste de associação não deve ser “x not 

in” e sim “not x in” 

W605 Sequência de escape inválida 

E265 Bloco de comentário deve começar com # 

F811 Redefinição de nome não utilizado 

 

A escrita do código foi realizada inicialmente com o suporte do pacote de 

desenvolvimento WinPython (https://winpython.github.io/), o qual possui o 

enfoque em desenvolvimento de aplicativos Windows com python, já possuindo 

módulos como pyQt embutidos e o ambiente de desenvolvimento integrado 

(sigla em inglês IDE) Spyder. No entanto, devido a sua falta de atualizações 

durante a escrita do código, foi optado pelo pacote de desenvolvimento 

Anaconda (https://www.anaconda.com/), focado em análises estatísticas 

usando Python, também já possuindo módulos importantes embutidos (por 

exemplo, pandas e numpy) e o IDE Spyder. Ao final do desenvolvimento o 

código-fonte foi portado para o IDE VSCode (https://code.visualstudio.com/), no 

qual foram feitas as correções, adições necessárias ao código, sua formatação 

e colocado dentro das normas da PEP em conjunto do módulo Flake8. 

 

3.2.2. Módulos 

 Para que o software fosse desenvolvido de forma a atender aos 

desenhos iniciais, foi necessária a implantação de módulos externos 

(produzidos por terceiros) de código aberto, ou seja, com livre indicação de 

uso. Esses módulos adicionam diferentes funções extras à linguagem de 

programação base, como por exemplo a habilidade de se comunicar com o 

sistema operacional, com banco de dados ou até mesmo manipular dados em 

https://code.visualstudio.com/


tabelas. Na tabela 2 estão listados todos os módulos externos utilizados no 

desenvolvimento do programa: 

 

Tabela 2 – Módulos externos utilizados 

Nome Descrição Referência 

sys 
Permite controlar e acessar o intérprete do python no 

sistema 

Python Language 

Reference v3 

os Permite controlar e acessar o sistema operacional 
Python Language 

Reference v3 

subprocess 
Permite utilizar comandos da Shell do sistema 

operacional 

Python Language 

Reference v3 

pyQT5 
Permite utilizar e acessar elementos operacionais e 

gráficos do sistema operacional 
PyQt5 Reference Guide 

datetime 
Permite manipular e obter informações de tempo e 

hora 

Python Language 

Reference v3 

SQLalchemy Ferramentas para acessar e controlar aspectos de SQL 
SQLAlchemy  

Documentation 

psycopg2 
Adaptador do postgreSQL para python (usado em 

conjunto com SQLalchemy) 
Psycopg2 Documentation 

smtplib Permite utilizar protocolos SMTP para envio de email 
Python Language 

Reference v3 

MIME Ferramenta para criar emails 
Python Language 

Reference v3 

random 
Adiciona funções para criar variáveis contendo 

caractéres alfa-numéricos aleatórios 

Python Language 

Reference v3 

numpy 
Adiciona funções matemáticas/estatísticas para 

análises de dados 
NumPy Manual 

pandas 
Adiciona funções para criar, manipular e analisar 

estruturas de dados 
Pandas Documentation 

logging Permite criar um registro de eventos 
Python Language 

Reference v3 



Flake8 
Verifica se o código está de acordo com a PEP mais 

recente 

Flake8: Your Tool For 

Style Guide Enforcement 

re Permite analisar e manipular textos 
Python Language 

Reference v3 

   

3.2.3. Banco de Dados 

 Utilizando os módulos psycopg2 e SQLalchemy, como descritos na 

tabela 2, como base e o PostgreSQL, uma interface de programação de 

aplicação (API, da sigla em inglês) de autoria própria foi criada para melhor 

gerenciar as conexões e comunicações entre cliente (software) e banco de 

dados. Esta interface permite que o programa “converse” de forma 

personalizada com o SQL pertinente ao banco, podendo solicitar diferentes 

tipos de operações conforme as projeções inicias.  

 A API criada permite que o usuário crie ou utilize bancos de dados já 

existentes, uma vez que possam ser encontrados dentro da rede, por meio de 

arquivos de configurações editáveis utilizando quaisquer editores de texto. 

 Inicialmente os testes de comunicação do cliente com o servidor foram 

realizados entre uma máquina local e um servidor Dell PowerEdge R420 

instalado nas dependências da instituição e conectados via intranet (hostname 

de destino: citogenomica.phcnet.usp.br). Testes posteriores envolveram a 

comunicação entre cliente e servidor localizados na mesma máquina 

(hostname de destino: localhost). A API obrigatóriamente requer que o destino 

da conexão seja com postgreSQL, MySQL (Oracle, 

https://www.oracle.com/mysql/) fora desconsiderado por não possuir código-

fonte aberto. 

 

 



4. Resultados 

4.1. Prototipação 

 A etapa inicial do desenvolvimento de um software, em conjunto com 

sua idealização, é a criação de protótipos não interativos que possibilitam a 

análise de como as funções esperadas do software vão se intercomunicar e a 

elucidar os melhores caminhos para se desenvolver o proposto (Paetsch, 

Eberlein, e Maurer 2003). Os protótipos foram feitos principalmente em papél 

sulfite A4 e, quando necessário, digitalmente com editores de imagem ou 

outras ferramentas. 

 

4.2.  Desenhos Experimentais 

 Os desenhos experimentais do software proposto foram confeccionados 

logo após a decisão de quais deveriam ser as principais atribuições do 

programa, qual seria seu propósito. Em conjunto com os colaboradores da 

equipe foi identificado uma crescente necessidade de se melhorar o 

gerenciamento e logística de todos os dados obtidos pelo laboratório e formas 

de se melhor explorar essas informações, considerando que o modelo vigente 

envolvia diferentes planilhas de excel codificadas com poucas ou nenhuma 

padronização. Somado a isso, devido a importância dos dados dos pacientes 

e sua segurança, foi identificada a inevitabilidade de ser ter sistemas de 

segurança, tanto em relação ao cliente (utilizador) quanto ao servidor. 

 Com as principais atribuições esperadas definidas, fora criado um 

fluxograma complexo e aprofundado para nortear como o desenvolvimento 

prosseguiria e como as janelas deveriam se intercomunicar, igualmente a 

conversa entre programa e banco de dados/servidor. O fluxograma de 

desenvolvimento principal (Apêndice A) foi simplificado (Figura 1) para melhor 

exibição. 

 

 

 



 

Figura 1 – Fluxograma de desenvolvimento principal simplificado. Retângulos em azul claro representam as telas principais do programa; 

retângulos verdes os subsistemas (usuários e dados) com o qual o usuário pode interagir; símbolo em amarelo são os bancos de dados; setas em 

azul representam caminhos que o usuário podem tomar; setas em vermelho são rotas de saída do programa; setas amarelas representam 

transações com o banco de dados/servidor (linha cheia - cadastro/consulta; linha tracejada – apenas consulta). 



Durante a confecção do fluxograma, situado no apêndice A, podemos 

visualizar as conexões planejadas que cada janela (caixa de diálogo/interface) 

faz, de forma a observar a redundância de algumas ou a ausência de outras. 

Nele, podemos observar, como um mapa, as diferentes rotas que o usuário 

pode tomar dentro do programa hipotético. As caixas azuis representam 

janelas com funções ou objetivos únicos, como main screen (tela principal) – 

dividida em sessão iniciada e sessão não iniciada – que abarcará todas as 

outras opções e register que representa a caixa de diálogo onde o usuário 

pode se registrar para usar o software sem bloqueios. Os losangos azuis 

escuros representam decisões que devem ser tomadas pelo utilizador 

enquanto os losangos azuis claros denotam momentos onde o indivíduo pode 

buscar por informações dentro do servidor. Formas em laranja demarcam 

situações onde os servidores e banco de dados passam a tomar ações 

direcionadas pelo usuário ou, em verde, autônomas. Em vermelho estão 

representadas as rotas cujo objetivo é fechar o aplicativo ou encerrar a sessão 

ativa. As setas e suas respectivas cores representam sua direção (unidirecional 

ou bidirecional), sua cor de acordo com a rota e, se tracejado, transações feitas 

pelo banco de dados. O fluxograma não unicamente serve como um mapa para 

o usuário do aplicativo como para o desenvolvedor, que passa a ter uma 

ferramenta norteante quanto qual função deverá ser criada a seguir. Por sua 

vez, fluxogramas específicos demonstram as rotas a serem seguidas 

considerando um objetivo único dentro do aplicativo. Ambas representações 

não são imutáveis, podendo serem alterados de acordo com a necessidade do 

desenvolvimento, limitações técnicas, ou solicitado pelo cliente/utilizador alvo. 

 Com o fluxograma definido, as janelas planejadas foram desenhadas 

para ver como elas se conectariam, quais botões iriam possuir e aspectos 

gerais da caixa de diálogo, como tamanho e informações internas, por exemplo 

os desenhos da janela principal, login e busca (Figura 2). 

 



. 

Figura 2 – Desenho da janela principal (fundo), possuindo um menu lateral a esquerda; 

desenho da janela de busca (canto superior direito) possuindo capacidade de realizar 

buscas simples no banco de dados; desenho da janela de login (direita) com o mínimo 

necessário para se fazer login no programa. 

 

 Os desenhos experimentais não espelham o resultado final, sendo 

meramente uma forma de tornar tangível e nortear o desenvolvimento das 

janelas quanto à interface gráfica do usuário. Durante o processo de 

desenvolvimento diversas melhoras (sejam elas aditivas ou deletivas) foram 

realizadas para melhor atender ao esperado de um software e contornar 

eventuais dificuldades técnicas. 

 

4.3.  Esquematização das Tabelas 

 A princípio foram estipuladas, por motivos de segurança, que existiriam 

duas tabelas distintas dentro do banco de dados, uma focada em absorver e 

lidar com as informações dos usuários (banco de usuários) e a segunda com 

os dados do laboratório (banco de pacientes) (vide casuística).  



 No entanto, a análise de todas as informações coletadas pelo 

Laboratório de Citogenômica, o conjunto de planilhas nomeado “DNATeca” se 

mostrou caótico e com baixa eficiência em armazenamento das informações 

devido a sua excessiva complexidade – fatores também apresentados pelos 

colaboradores que a utilizavam – envolvendo diferentes termos para os 

mesmos fins, codificações por cores (sem padrão ou legenda), informação 

errante, etc. Evidenciando a necessidade de se normalizar a “DNATeca” antes 

de poder esquematizar as tabelas do banco de dados. 

 Possuindo aproximadamente 145 colunas dispostas em duas planilhas e 

seis pastas de trabalhos diferentes, contendo informações misturadas dos 

pacientes, amostras, experimentos realizados, resultados, valores de exames e 

codificações por cor. Essa amalgação de fatores inviabilizava qualquer tipo de 

análise automatizada ou análise manual eficiente dos dados. Considerando as 

principais regras de normalização para bancos de dados (as três principais 

normas formais), somado ao feedback do grupo de colaboradores, foi criada 

uma nova planilha guia chamada de “METAteca” (a qual relaciona tabelas e 

colunas) para aplicação dentro do banco de dados. Hierarquicamente foram 

criadas três diferentes tabelas, com 63 colunas distribuídas entre elas (Figura 

3), permitindo a separação lógica e normalizada entre dados de pacientes, de 

amostras e exames, ou seja, cada paciente passa a possuir um registro único, 

o qual pode ter diversas amostras cadastradas e cada qual podendo conter 

diferentes exames associados. As colunas foram atribuídas de acordo com o 

esperado das tabelas e de forma a adicionar a maior rastreabilidade possível 

para cada informação pontual, por exemplo, data de cadastro e informações do 

paciente/amostra/exame. Essa etapa laboriosa extra de reformulação da 

“DNAteca” adiciona maior riqueza e controle das informações já existentes no 

Laboratório de Citogenômica, permitindo também que processos lógicos 

(análises manuais e automáticas) sejam realizados em curto espaço de tempo. 

Além disso, também foram criados algoritmos para realizar a normalização 

automática da planilha antiga para o novo formato e importação das 

informações para o banco de dados. 

 

 



 

 

Figura 3 – Esquematização simplificada do banco de dados contendo as tabelas dos 

pacientes, amostras, exames e informações de projetos, com colunas de acordo com a 

normalização realizada, dentro do banco de dados. Esquema completo, em árvore, 

criado pelo programa “PGAdmin” pertecente ao PostgreSQL no apêndice B. 

 

 Eventualmente, de acordo com a necessidade e questões técnicas 

envolvendo SQLalchemy e psycopg2, algumas colunas foram modificadas em 

relação ao seu schema (endereço da tabela no banco de dados), 

relacionamento de algumas colunas entre si e nome – permitindo mais fluidez 

ao processo de busca, adição ou deleção de dados dentro do banco. Assim 

sendo, compondo a porção majoritária do banco de dados e principal foco do 

software em desenvolvimento, no qual as janelas previstas no fluxograma de 

desenvolvimento dependem.  

 Por sua vez, o uso seguro do software envolve, entre outras coisas, um 

acesso limitado à apenas usuários registrados e, para isso, cada usuário deve 

possuir um registro único no banco de dados na tabela de “usuários”, o qual 

será checado sempre que um pedido de sessão seja criado (login) ou que um 

novo usuário seja cadastrado. Dessa forma, podemos garantir quando 

determinado indivíduo passou a ter acesso às informações armazenadas ao 

mesmo tempo que guardamos suas credenciais. Para que isso ocorra, dentro 



do banco de usuários (nomeado de “user_database”) foram criadas duas 

tabelas com diferentes colunas. A primeira tabela, users (usuários), contém 

campos para nome de usuários, senha, nome e sobrenome, nível, outros, email 

e data - a coluna nível representa o nível de acesso (pré-determinado para 

analista, técnico, estudante e outros) e, no caso de “outros”, uma descrição 

breve (livre colocação). A segunda, badwords, (palavras maliciosas) possui 

uma única coluna com diferentes termos, comandos ou símbolos que 

adicionariam brechas de segurança caso fossem utilizados durante o registro; 

foram criados códigos para reforçar essa filtragem de palavras maliciosas 

(Figura 4).  

 

 

Figura 4 - Esquematização do banco de dados contendo as tabelas dos usuários (direita) 

e exemplo de valores utilizados como palavras maliciosas (esquerda). 

 

 Dada a sua importância para o bom funcionamento do aplicativo e da 

interação dos utilizadores com ele, o banco de usuários fora testado 



massivamente em relação ao uso de palavras maliciosas ou injeções de SQL, 

sempre identificando e bloqueando as tentativas. A sua disposição única e 

distinta do banco de pacientes também adiciona maior segurança entre cliente 

e banco. Os códigos escritos, em conjunto com SQLalchemy e psycopg2 

também reforçam que injeções SQL não ocorram durante transações.  

 

4.4. Servidor e Banco de Dados 

 A aquisição de uma máquina Dell Poweredge R420, que responde as 

nossas necessidades de grande espaço de armazenamento, em conjunto com 

a Diretoria do HC-FMUSP e parceria com o Núcleo Especializado em 

Tecnologia da Informação (NETI) HC-FMUSP, nos permitiu testar o banco de 

dados do software diretamente no cenário ideal, o de máquina local em contato 

com um servidor dedicado. O equipamento foi formatado, instalado e 

configurado utilizando Ubuntu 14.04, pré-configurado para bancos de dados de 

acordo com o recomendado pelo fabricante, sob o domínio 

citogenomica.phcnet.usp.br, acessível a partir de qualquer ponto da intranet da 

rede HC-FMUSP.  

 Configurações extras foram realizadas com apoio de softwares de 

acesso remoto de outros fabricantes, principalmente o RealVNC 

(https://www.realvnc.com), permitindo o uso do servidor client-side (computador 

local, usuário). Por possuir o PostgreSQL em sua distribuição, o ubuntu 

dispensou quaisquers configurações fora do padrão. O servidor Dell 

PowerEdge apresentou boa resposta durante os testes de conexão com as 

máquinas locais usando pgAdmin (diferentes versões, software para Windows 

do próprio postgreSQL), a comunicação entre máquina e localhost também se 

mostraram satisfatórios.  

 O banco de dados foi inicialmente criado por linha de comando 

diretamente no servidor via acesso remoto e criação de tabelas de testes via 

PGadmin. Porém, o único requerimento para o uso do software desenvolvido, 

em sua atual versão, é a criação do banco de dados via Pgadmin, após isso o 

software criará e configurará as tabelas conforme as esquematizações 



programadas. Caso as tabelas sejam apagadas ou movidas a própria 

ferramenta irá detectar as alterações e recriar as tabelas. 

 Os testes de conectividade com o servidor e o banco de dados, foi 

possível observar a hierarquia definida pelo postgreSQL (coluna -> tabela -> 

esquema -> banco de dados -> servidor) e como essa dinâmica adiciona 

eficiência as transações ao impedir que rotas desnecessárias sejam tomadas 

durante as transações e facilita para que o desenvolvedor direcione seu código 

para atuar apenas em pontos específicos da hierarquia, podendo criar ou 

alterar em qualquer nível da mesma.  

 

4.5. Sistemas e interface gráfica de usuário 

 Nativamente, a linguagem Python não oferece suporte para o 

desenvolvimento de interfaces interativas complexas, com elementos gráficos 

para usuários. Considerando as vantagens e desvantagens das opções 

existentes, como por exemplo o Kivy que é próprio para aplicações Android, 

optamos por utilizar o conjunto QT5 e pyQT5. O qual supriu com as 

necessidades encontradas no desenvolvimento e são módulos externos 

especializados em criação de interface gráfica. 

 QT 5ª versão (pronunciado como “cute”), criado utilizando a linguagem 

de progamação C++ pela The QT Company (https://www.qt.io), possui maior 

diversidade em objetos gráficos passiveis de serem usados, somado a sua 

beleza estética e fácil customização. O módulo pyQT5 remapeia as funções do 

QT5 para serem usadas em Python. Como ponto negativo, a distribuição de 

aplicativos criados utilizando pyQT/QT são protegidos por licenciamentos 

específicos que impedem sua venda direta, não impedindo sua monetização 

por outros métodos. O desenvolvimento de interfaces gráficas utilizando 

QT5/pyQT5 possui um estilo próprio de escrita do código, uma vez que sua 

linguagem nativa segue os padrões de C++, por tanto, fugimos as convenções 

de escrita em Python para adotar convenções comuns a C++, não acarretando 

mudanças funcionais no código.  



 A utilização desse módulo e do QT5 se torna necessária pois o output 

(saída) padrão das linguagens de programação se dá por meio da exibição de 

caracteres alfanuméricos e outros símbolos, sejam eles no formato de textos 

ou números, limitando de forma impactante a interação do usuário com o 

aplicativo, ferindo o objetivo do projeto de possuir interfaces gráficas de fácil 

interação.  

 Os módulos QT5/pyQT5 nos permitem utilizar os próprios elementos 

gráficos do sistema operacional a nosso favor, propiciando a existência de 

botões, barras de ferramentas, editores de textos e outros dentro do software, 

cada qual com sua própria funcionalidade, alguns códigos extras foram 

adicionados para maximizar sua eficiência. Seguindo o estabelecido dentro do 

protótipo inicial, e seguindo o fluxograma de desenvolvimento, criou-se a janela 

principal (nomeada de Main dentro do código-fonte) que comportaria todos os 

outros códigos. Isso é possível utilizando a programação orientada a objetos, 

ou seja, a atribuição de valores abstratos a objetos (chamados de classes) 

virtuais que possuem hierarquia própria. Neste caso, o aplicativo é definido, 

principalmente, dentro da classe Main, a qual possui todos os atributos 

necessários para a existência do software. Importante notar que esses 

atributos, as chamadas variáveis, podem conter quaisquer informações dentro 

do código-fonte, incluindo outros objetos criados. 

 A classe App possui em suas variáveis as informações do título que a 

janela ativa irá receber, suas dimensões padrões e máximas (linhas iniciais da 

figura 5). Define-se dentro dela, também, as variáveis que representam outras 

classes com funções próprias (linhas finais da figura 5). A classe App possui 

aproximadamente 265 linhas.  



 

Figura 5 – Excerto do código fonte. 

 

 O código-fonte possui mais de 3.500 linhas escritas e mais de 22 

classes distintas em oito arquivos próprios (criados para fins de organização 

interna), sendo dezessete das vinte e duas classes específicas do módulo 

principal que representa o esqueleto do aplicativo. Essas dezessete classes 

definem configurações internas do aplicativo, configurações controladas pelo 

usuário, transações com bancos de dados, registro de atividades e 

características das janelas principais, relações modelo-controle e janelas 

secundárias (gerenciamento completo de usuários, informações do aplicativo e 

configurações); Com todas as funções escritas devidamente documentadas 

com os parâmetros esperados, objetivo e saída (output) esperado, tornando o 

código legível por outros desenvolvedores.  

 O código-fonte visa funcionalidade sobre a estética, ou seja, as 

interfaces codificadas, apesar de completamente funcionais, não possuem 

elementos gráficos diferenciados ou estética com boa acuidade visual, porém 

com opção de um tema escuro e um tema claro, para melhor se adaptar a 

diferentes monitores. Os elementos visuais codificados foram o mínimo 

necessário para que o usuário possa interagir com o aplicativo sem 

 



dificuldades. As caixas de diálogo codificadas ao longo das classes atendem os 

desenhos do protótipo de papel, eventualmente com algumas alterações 

(complementos ou retiradas de elementos). No entanto a adição de elementos 

gráficos ou com melhor acuidade visual poderão ser adicionados, alterados ou 

completamente refeitos de acordo com o conhecimento do usuário ou terceiros 

em Python. 

 Seguindo o fluxograma, para garantir a segurança dos dados e reforçar 

que usuários não cadastrados ou com baixos níveis de acesso utilizem o 

programa em sua totalidade, barreiras (client-side) extras foram codificadas, 

por exemplo, o utilizador que não iniciar sua sessão (por meio de login) não 

terá as mesmas opções liberadas do que aquele que realizou o cadastro e 

acessou o servidor.  

 A janela principal, primeiro contato do usuário com o aplicativo, permitirá 

que o mesmo acesse as diferentes ferramentas codificadas por meio de menus 

na barra de opções superior (Figura 6).  

 

 

 

Figura 6 – Janela principal do software e seu menu superior com diferentes funções 

atribuídas. 



 

4.6.  Sistema de login, registro de usuários e comunicação 

com servidor 

 Utilizando a comunicação entre aplicativo e banco de usuários (tabela 

criada no banco de dados), o utilizador tem a sua disposição um formulário de 

cadastro de conta que deve ser preenchido. A ficha cadastral preenchida é 

convertida internamente para objetos de pesquisa e esses são enviados para o 

servidor; inicialmente é lançado um query (busca) para a tabela badwords, a 

qual verifica se alguma palavra maliciosa foi usada durante o cadastro. Se o 

retorno for positivo – indicando o uso – o algoritmo veta o registro e notifica o 

usuário sobre o erro, se o retorno for negativo o código envia um novo pedido 

de busca para verificar se o nome de usuário já existe ou não, evitando 

duplicidade de dados. Confirmado a não duplicidade do registro, uma nova 

transação (insert, inglês para inserção) é realizada, gravando as informações 

dos dados cadastrados no banco de usuários.  

 O sistema de login, o qual também utiliza transações, checa se as 

informações providas pelo utilizador (nome de usuário e senha) já existem 

dentro do banco de usuários, liberando ou não o acesso para as funções do 

aplicativo. Na ocasião do usuário não lembrar a senha cadastrada, foi 

codificado um sistema de recuperação de senha a partir no nome de usuário e 

e-mail; se as informações forem confirmadas é gerada uma nova senha 

alfanumérica aleatória e enviada para o e-mail cadastrado pelo utilizador junto 

de instruções para mudar a senha.  Com a confirmação de login, internamente 

é criado um objeto abstrato User que representa o utilizador que iniciou a 

sessão, dessa forma, o aplicativo consegue identificar quem iniciou a sessão e 

seu nível de acesso, modulando a interface gráfica para liberar apenas as 

ferramentas permitidas, adicionando diferentes medidas de segurança, além de 

rastrear a atividade do usuário ao longo do uso.  

 As transações entre aplicativo e bancos de dados do postgreSQL via 

Python ocorrem por meio de dois módulos, psycopg2 e SQLalchemy. O 

primeiro fornece os métodos de conexão entre as partes, porém é o segundo 

que adiciona diferentes funcionalidades para o código. 



 O módulo SQLalchemy traz de forma gratuita todas as ferramentas e 

mecanismos fundamentais para que Python e SQL funcionem em conjunto e 

com segurança, incluindo controles internos contra injeções de SQL não 

programadas. Porém, apesar de fornecerem um agrupamento de funções e 

classes prontas, foi necessário a criação de uma API para que o aplicativo 

pudesse usufruir do SQLalchemy em sua totalidade, por exemplo, as funções 

de busca (query) (Figura 7) e derivadas foram incorporadas em funções 

originais que adicionam flexibilidade em seu uso e um maior direcionamento 

por parte do desenvolvedor, podendo ser aplicadas especificamente para 

determinadas tabelas, filtragem extra de resultados e saída (output) 

personalizados para cada uso (SQLAlchemy 1.3 Documentation e SQLAlchemy 

1.4 Documentation). Outras funções auxiliares criadas envolvem a criação e 

fechamento de sessões e conexões, contagem de elementos nas tabelas, 

adição de novas linhas de dados nas tabelas (uma ou n linhas por vez) e 

atualização de linhas. 

 

Figura 7 – Excerto do código fonte, função de busca (query) do API original do 

software. 

 

 



4.7.  Sistema de registro de atividades e configuração do 

aplicativo 

 O sistema de login, o qual cria e monitora o objeto User, torna possível 

codificar um registro de atividades que informe quem e quando está acessando 

o programa e quais modificações o usuário está realizando no próprio aplicativo 

ou no banco de dados, independente de qual transação esteja sendo realizada. 

 Isto é realizado por meio do módulo logging que permite a definição do 

que será registrado e seu risco, ou seja, classificada de “informativa” a “erro 

crítico”, refletindo as ações do usuário e quais seus efeitos dentro da 

plataforma. O registro dessas informações torna possível a identificação de 

erros que venham a acontecer e se algum usuário foi responsável ou não 

(Figura 8).  

 

Figura 8 – Janela de registro de informações, rastreando quem e quando realizou 

alguma ação dentro do software/banco de dados. Também permite selecionar e definir o 

caminho do arquivo com o registro das informações. 

 



 Utilizando apenas elementros gráficos do próprio pyqt5 as configurações 

do aplicativo permitem definir o endereço de acesso do servidor, o email que o 

banco de dados utilizará para contactar os utilizadores (todos registrados), 

controlar os níveis de acesso e definir a pasta que os registros de atividades 

serão salvos, igualmente sua visualização (Figura 9).  

 

Figura 9 – Janela com os menus de configuração, podendo alternar entre as diferentes 

opções. 

 

 Para memorizar as alterações feitas pelo usuário, foram codificados 

funções que proporcionam autonomia ao programa desenvolvido para ler e 

criar novos registros no sistema (regedit do windows), possuindo alternativas 

para lidar com erros proveniente da inexistência desses registros (primeira 

inicialização ou perca de dados por motivos externos), e, no caso do endereço 

do servidor/banco de dados, o usuário pode configurá-los especificamente no 

arquivo de configuração nomeado “defaultConfig.ini” (Figura 10) – arquivo 

simples e intuitivo de texto contendo configurações – criado automaticamente 



ao inicializar o aplicativo pela primeira vez ou caso o arquivo seja apagado pelo 

usuário. 

 

Figura 10 – Exemplo do arquivo de configuração “defaultConfig.ini”. 

 

4.8. Sistema de gerenciamento, adição e atualização de dados 

 O software possui a capacidade de gerenciar não apenas os dados de 

seus usuários, mas como os dados das amostras, pacientes e exames 

cadastrados em seu interior. Para tornar esse processo menos laborioso, como 

utilizar o PGadmin e a linguaguem SQL, as janelas de visualização e 

adição/atualização de novas entradas foi criado. Acessíveis a partir do menu de 

ferramentas superior encontra-se a opção de abrir a caixa de diálogo 

“Visualizar Bancos”. Esta janela é dividida em duas partes, a área das tabelas e 

o menu de opções (Figura 11 – Direita). 

 O menu de opções fica responsável por abarcar os elementos como 

escolha de banco, busca de elementos, coluna alvo, busca por prioridades 

(exames e amostras), recentes e adicionar e remover entradas. Visando 

abarcar diferentes funções em uma única janela, tornando o código-fonte 

menos complicado e massivo, foi codificado a habilidade de escolher entre os 

três bancos de dados existentes (amostras, pacientes e exames) sem a 

necessidade de ter que abrir diferentes janelas, permitindo, com poucos cliques 

do mouse, alternar a visualização de tabelas entre as opções desejadas.  

 Por sua vez, a ferramenta de busca é capaz de procurar nas colunas 

determinadas pelo usuário palavras-chaves de interesse, método padrão de 



buscar entradas em bancos de dados. As opções de prioridade e entradas 

recentes foram criadas em cima de caixas de seleções que, ao serem 

marcadas, alternam automaticamente para o respectivo banco e isolam as dez 

entradas cuja data de liberação (uma das colunas da tabela) estejam mais 

próximas do dia em questão. A caixa de seleção de recentes mostram as 

últimas linhas adicionadas ao banco de dados. 

 A opção de adicionar uma nova entrada evoca uma nova caixa de 

diálogo criada dinamicamente para ser compatível com a tabela (banco) sendo 

visualizado no momento (Figura 11 – Esquerda), desta forma, ao utilizar a 

função, a janela de adição de entradas virá pré-configurada com os campos 

referentes a cada coluna da tabela escolhida. O programa automaticamente 

obriga que a nova entrada respeite as limitações de cada coluna, por exemplo, 

na coluna referente ao “ID” do paciente apenas são aceitos caracteres alfa-

numéricos. No caso de entradas em branco, com exceção do campo “ID”, o 

algoritmo autocompleta o restante das informações com valores padrões (zero, 

falso ou 01/01/1970, de acordo com a coluna). Entradas com “ID” em branco 

não são enviadas para o servidor. 

 Na área de visualização o aplicativo sempre mostrará um dos bancos 

por padrão, mudando conforme for requisitado pelo usuário. Os dados 

mostrados na área de visualização são expostos como um DataFrame 

(estruturas de dados bidimensionais potencialmente com diferentes tipos de 

dados) ou uma tabela e não possuem interatividade exceto com duplo clique, o 

qual abre a caixa de diálogo de “Atualização de Entrada”. Esta janela, com as 

mesmas propriedades da janela de “Nova Entrada”, autocompleta com as 

informações da linha referente a célula que receber o duplo clique do usuário, 

permitindo assim que o mesmo atualize entradas já existentes com rapidez e 

facilidade. O botão de remover entrada, por sua vez, identifica a linha 

selecionada e a deleta. 

 Respeitando as regras de modelo-visualização-controle, todo elemento 

representado na área de visualização não corresponde diretamente as 

informações do servidor. As tabelas visíveis nessa área são construídas na 

parte de suporte do aplicativo e, uma vez que estejam definidas, são lançadas 

para a parte frontal. Os processos de busca, prioridade, recente e atualização 



seguem o mesmo procedimento, limitando a influência do usuário sobre as 

informações do servidor. 

 

Figura 11 – Janela de novo registro (esquerda) e janela de visualização de 

bancos e menu lateral (valores testes considerando tipos de dados) (direita). 

 

4.9.  Modularização, controle de versão e licenciamento 

 Respeitando o licenciamento original do QT5, utilizado para codificar a 

interface gráfica de usuário, este aplicativo automaticamente se enquadra na 

GNU Lesser General Public License, portanto, este aplicativo é livre para uso e 

modificação desde que os termos da licença sejam respeitados (incluindo a 

não-monetização do código fonte). Considerando as implicações da licença em 

vigor, todos aqueles que possuírem devido conhecimento na linguaguem de 

programação Python versão 3.x ou superior e desejarem modificar o código-

fonte por meio de alteração das funções existentes ou adição de novas funções 

e criação de módulos extras possuem o direito para isso e total permissão do 

autor original.  

 O código-fonte do aplicativo é controlado pelo sistema git de controle de 

versão, evitando perdas em caso de erros. Utilizando a plataforma digital 

GitHub e GitLab, o código foi hospedado para garantir sua segurança e livre 

distribuição ou contribuição (de acordo com as regras de copyright do GitHub e 

GitLab e dos módulos envolvidos em sua produção). Informações adicionais 



sobre o aplicativo, licenciamento, e endereço eletrônico do GitHub e GitLab do 

software podem ser encontrados nas opções Ajuda – Sobre do aplicativo ou no 

arquivo “readme.md” que acompanha o código-fonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Discussão 

Paralelamente à execução de um experimento biológico, a construção 

de um software possui diferentes faces que precisam ser cuidadosamente 

definidas e estudadas. O desenho inicial de um experimento, igualmente no 

desenvolvimento de uma ferramenta de trabalho, permite ao seu criador e 

estudioso entender quais aspectos irão ser necessários, quais seus objetivos 

finais, quais problemas busca resolver e quais caminhos deve seguir para isso. 

Anteriormente a etapa de desenvolvimento, durante as escolhas de 

metodologia e leitura bibliográfica, os reais desafios para a construção de um 

software, sem conhecimento aprofundado prévio, não ficam claros. Porém, as 

etapas de criação de um protótipo não interativo, envolvendo bonecos e 

fluxogramas de desenvolvimento se mostraram ferramentas de extrema valia 

para a execução de todas as etapas subsequentes. Pois, a partir desses 

protótipos iniciais, a equipe de colaboradores pode contribuir com opiniões e 

sugestões que foram usados para enriquecer o objetivo final a ser seguido 

durante a escrita do código.  

 

5.1. Modelo de Desenvolvimento 

Durante o desenvolvimento solo do software a ideia de seguir o modelo 

de desenvolvimento proposto inicialmente, o evolutivo (mais tradicional), não se 

mostra de extrema eficiência, considerando a necessidade de se construir 

diferentes aspectos do programa simultaneamente, no entanto, ao invés do 

modelo ser deixado de lado, ele evolui gradualmente para atender as 

demandas do próprio código. Esta evolução é marcada por características de 

desenvolvimento mais ágeis, buscando sempre ter um software que atenda os 

requerimentos do projeto inicial em todas as etapas (método ágil) (Beck et al. 

2020) ainda que o enfoque maior seja nas partes críticas definidas pelo 

protótipo (método evolutivo) (Davis, 1992) e que seja capaz de atender novas 

demandas de acordo com as necessidades da equipe (Al-Saqqa, Sawalha, e 

Abdelnabi 2020). Essa hibridação de métodos utilizados para o 

desenvolvimento geral do protótipo para algo funcional é uma prática comum 

entre desenvolvedores de software (Vijayasarathy e Butler 2016). 



5.2. Modelo-Visualização-Controle 

A utilização do padrão Modelo-Visualização-Controle (em inglês, Mode-

View-Controller), descrita inicialmente em 1979 por Trygve Reenskaug e 

amplamente utilizada até hoje como principal modelo de desenho, o MVC 

permite separar a análise de dados ou o processamento interno da utilização 

do usuário (Curry e Grace 2008). 

 Considerando a principal função do software, o gerenciamento de dados 

de experimentos e/ou clientes do laboratório, o uso do modelo MVC permite 

adicionar camadas de segurança além das interações entre cliente e banco de 

dados e facilita o processamento das informações. O Modelo é a camada de 

suporte que possui as instruções para manipular os dados, por exemplo, 

organizar dados de pacientes no ato de cadastro de novas informações e 

realizar a transação com o banco de dados ou servidor. A Visualização é a 

camada de interação com o usuário, é a responsável por captar os dados de 

entrada (input) e repassar para o Modelo. Por sua vez, o Controle é quem 

gerencia a comunicação entre Modelo e Visualização. 

 A programação do MVC dentro do software foi realizada de forma 

intuitiva com apoio do módulo pyQt5, o qual já possui suporte ao modelo, 

permitindo que o programa, de forma independente entre as camadas, capte as 

ações do usuário, processe as ações do usuário e, quando pertinente, as envie 

para o banco de dados. Essas etapas a mais para isolar as diferentes camadas 

impedem que o utilizador entre em contato diretamente com as informações do 

banco, evitando uso malicioso. Em contrapartida, o fato de o modelo processar 

internamente os dados de entrada impedem que dados errôneos ou maliciosos 

(por exemplo, injeções de SQL) sejam enviadas para o banco de dados e/ou 

servidor, além de permitir que o desenvolvedor crie filtros ou diferentes etapas 

para o processamento de dados. 

 

5.3. Linguagem de Programação 

 A utilização da linguagem Python em conjunto com os módulos 

supracitados se mostrou extremamente eficientes e hábeis para a produção 



não só dos algoritmos que implementam o MVC e o API de comunicação com 

os bancos de dados (feito com Psycopg2 e SQLAlchemy) como de todo o 

código-fonte. A facilidade do uso do “linguajar” Python, suas sintaxes e 

expressões fáceis de serem montadas, em apoio da comunidade ativa, se 

mostrou um ponto marcante durante o desenvolvimento do software, uma vez 

que obstáculos durante a escrita fossem facilmente superados mediante ajuda 

da comunidade. 

Os módulos, por sua vez, incrementam toda a linguagem de programação 

de forma a expandir sua eficiência e eficácia. Os módulos externos utilizados 

permitiram a criação do programa de forma a atender o projeto inicial e os 

protótipos não interativos. Qt5 em conjunto do pyQt5 tornaram possível a 

utilização de elementos visuais do sistema operacional para a criação de uma 

interface gráfica de usuário simples, mas efetiva, a qual permite utilizar o 

software em todo seu potencial. SQLAlchemy e pyscopg2 forneceram os 

códigos bases utilizados para programar o algoritmo do API usado para 

estabelecer a comunicação estável entre as partes, permitindo realizar buscas, 

cadastros e outras interações com os dados. Internamente, os códigos do 

SQLAlchemy auxiliam, também, na captação e correção de injeções de SQL, 

ainda que elas dependam de um uso mal-intencionado do software (Halfond e 

Orso, 2007). Pandas (McKinney, 2010) e Numpy (Harris et al. 2020) possuem 

métodos poderosos para realizar processamento e manipulação de dados, 

tendo sido usados em grande escala para executar o modelo MVC dentro do 

programa e poder não apenas captar as informações de entrada, mas 

processá-las de forma a serem compatíveis com um banco de dados 

relacional. Os demais módulos auxiliares, inclusive os criados originalmente 

para uso neste software, apresentaram grande valia ao permitirem interações 

de menores impactos entre código-fonte e usuário, como por exemplo o 

gerenciamento de erros, encriptação de dados sensíveis (senhas) e registro de 

atividades. 

 O auxílio de pacotes como Anaconda e WinPython, e os ambientes de 

desenvolvimento Spyder e VSCode foram fundamentais para que a escrita do 

código ocorresse da forma mais limpa e organizada o possível e sempre 

respeitando as regras da PEP. 



  

5.4. Aplicações 

A execução das etapas descritas anteriormente, considerando o intuito e 

desenho original do software proposto, moldaram as funções e capacidades do 

programa em seu estágio atual pré-lançamento.  

 Os objetivos desse software eram permitir que o usuário, do estudante 

ao pesquisador, fosse capaz de manusear os dados obtidos pelo Laboratório 

de Citogenômica por meio de outras pesquisas, finalizadas ou correntes, com 

maior praticidade e precisão; ao invés de gerenciar anotações físicas ou 

diferentes planilhas digitais e centralizando essas informações em uma 

plataforma única, de uso restrito, expansível, e gratuito ao laboratório. 

 A funcionalidade do aplicativo pode ser subdividida em diferentes 

escopos ou objetivos. 

 

5.4.1. Gerenciamento de Usuários 

 

 



Figura 12 – Esquematização da operação do subsistema de Usuários, 

envolvendo cadastro, acesso e definições de conta e sua conexão com o 

banco de dados de usuário. 

 Com o objetivo de controlar, identificar e adicionar rastreabilidade, o 

subsistema de controle e gerenciamentos de usuários foi desenvolvido e 

embutido ao aplicativo. Internamente esse processo foi subdividido em três 

aspectos: cadastro, acesso e definições.  

No ato da primeira execução do programa o código está imbuído de 

checar a existência dos bancos de dados de usuários e geral (de acordo com 

as configurações) e, caso eles não existam, eles serão criados. Juntamente a 

isso, o código pré-definirá uma conta padrão de administrador que terá total 

controle sobre o aplicativo. Com isso, todo novo usuário deverá realizar a etapa 

de cadastro que consistirá no preenchimento de um formulário digital que será 

interpretado pelo software e confrontado com filtros (por exemplo, não possuir 

injeções de sql ou palavras ofensivas) e, em caso de liberação, o usuário será 

criado de acordo com as informações fornecidas e com o respectivo nível de 

acesso atribuído pelo mesmo ou pelo administrador. 

Posteriormente ao cadastro a etapa de acesso envolve a validação do 

acesso do usuário com um identificador (login) e senha únicos. Esta validação 

será realizada automaticamente por meio da comunicação entre o programa e 

o servidor de usuários. Quanto as definições, todo utilizador possuirá acesso a 

mecanismos de atualização de seus dados cadastrais e recuperações de 

senha, enquanto os administradores poderão, além disso, alterar os níveis de 

acesso dos outros utilizadores e configurações do software. Toda ação 

realizada possui rastros que permitem a identificação e monitoramento a fim de 

adicionar rastreabilidade quanto ao uso do programa. 

 

 

 

 

 



5.4.2. Gerenciamento de Dados 

 

 

Figura 13 – Esquematização da operação do subsistema de gerenciamento de 

dados envolvendo a comunicação de cadastro, alteração ou consultas com os 

respectivos bancos de dados. 

 

 Para que a gestão dos dados possa ser realizada, o usuário ou 

administrador possui a sua disposição ferramentas e interfaces gráficas que lhe 

permitirão cadastrar, alterar ou consultar informações nos respectivos bancos 

de dados, conforme sua estrutura detalhada na metodologia. 

 Respeitando as particularidades pertinentes de cada grupo, como 

informações específicas de paciente, amostra ou de projetos, a utilização das 

ferramentas e interface possuem todas os mesmos princípios. O usuário terá 

acesso a uma caixa de diálogo (ou uma “janela”) a qual demonstrará, por 

padrão, uma tabela digital com as informações já cadastradas ou em branco. 

Dentro desse espaço o utilizador poderá optar por filtrar os dados exibidos 

(com diferentes opções de filtros), exportar os dados da tabela em diferentes 

formatos, ou utilizar um formulário de cadastro/alteração para adicionar novas 

ou modificar as informações previamente cadastradas; e, caso necessário, sua 



exclusão. Toda ação de adição/edição/exclusão (transação) realizada pelo 

usuário será automaticamente comunicada ao banco de dados que responderá 

de acordo e catalogada no registro de atividades do software. 

 

5.4.3. Configurações do Aplicativo e Servidor 

O administrador e alguns usuários do software possuem diferentes 

opções para configurar o endereço do servidor (local dos bancos de dados), 

seja ele externamente (conexões externas/intranet) ou local (própria máquina); 

configurar caminho do registro de atividades, bloquear/liberar acesso de novos 

cadastros as funções do aplicativo e cadastro do e-mail a ser utilizado para 

envio de novas senhas. 

 

5.5. Distribuição e Licenciamento 

A distribuição do software será realizada gratuitamente via as 

plataformas online GitHub (https://github.com/) e GitLab (https://gitlab.com/) e 

seu código-fonte permanecerá aberto dentro dos termos do licenciamento da 

“The Massachusetts Institute of Technology License” (MIT), conforme arquivo 

“LICENSE.md” incluso dentro dos arquivos do software. Por sua vez, as 

versões do programa desenvolvido foram controladas utilizando a plataforma 

Git (https://git-scm.com/), garantindo o maior controle do código durante as 

etapas de desenvolvimento. Os arquivos do software desenvolvidos poderão 

ser adquiridos via internet nas plataformas citadas. 

 

5.6. Outros Sistemas de Gerenciamento de Dados 

5.6.1. Na Literatura 

A comparação entre ferramentas de bioinformática necessita de 

atenção, pois o termo, quando usado em busca de trabalhos científicos, é 

passível de retornar diferentes aplicações dentro da bioinformática, como 

trabalhos focados em desenvolvimento de análises ou de algoritmos 

matemáticos usados em análises estatísticas (Wren, 2016).  



Na literatura nacional, por exemplo, utilizando os termos “banco de 

dados”, “pacientes” e “genômica” de forma cruzada na plataforma “Google 

Acadêmico” resultou em diferentes resultados que foram filtrados utilizando o 

critério de que o trabalho exposto deve envolver, em pelo menos uma das 

partes, a criação de um banco de dados. Não foram encontrados na literatura 

artigos ou outras produções que relacionassem a criação de bancos de dados 

focados na mesma casuística que a desse projeto. A análise da metodologia 

utilizada em trabalhos científicos nessa coorte demonstra uma falta de 

consenso tanto com a linguagem de programação quanto à plataforma de 

dados utilizada, que utilizam desde Microsoft Access ao PostgreSQL (em 

comum acordo com esse projeto) e REDCAP. Linguagens de programação 

variam entre PHP, Python e Javascript. 

Na comunidade científica internacional, no que se refere aos sistemas 

de gerenciamento de dados, conforme exposto por Timóteo em 2021, com uma 

coorte de 1.588 publicações, das quais apenas 9 foram elegíveis para o 

estudo, foram relatados diferentes usos de LIMS, focando desde em questões 

administrativas a biobancos, atendendo a diferentes aspectos do GLP (Good 

Laboratory Practices, ou, em português, Boas Práticas Laboratoriais) que rege 

a qualidade e integridade dos dados relacionados a estudos não clínicos 

(“Good Laboratory Practice (GLP) - OECD”). No entanto, Timóteo conclui que a 

eficiência dos LIMS analisados é limitada e requer mais estudos.  

Outros nomes como Baobab LIMS (www.baobablims.org), Occhiolino 

(https://savannah.gnu.org/projects/lims) ou CloverSystems 

(https://sourceforge.net/p/cloversystem/wiki/Home/) são diferentes LIMS, 

gratuitos, criados pela comunidade para a comunidade, no entanto seus 

enfoques variam de gerenciamento de biobancos a gerenciamento laboratorial 

e sua eficiência não pode ser facilmente atestada por falta de documentação 

ou por serem projetos ainda em andamento. 

 

 

http://www.baobablims.org/
https://savannah.gnu.org/projects/lims
https://sourceforge.net/p/cloversystem/wiki/Home/


5.6.2. Comercialmente Disponíveis 

Os LIMS comercialmente distribuídos e financiados pelo setor privado 

apresentam notável qualidade e quantidade de funções quando comparados 

com opções in-house ou puramente acadêmicas. Dentre essas opções 

destacam-se, no Brasil, Motion LIS da TouchHealth 

(http://www.touchhealth.com.br), parceira do Hospital das Clínicas, 

Diagnósticos da América S/A, entre outros e LabSys 

(https://www.labsysweb.com.br/), parceira da Sociedade Brasileira de Análises 

Clínicas e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. No âmbito internacional 

a LabKey atua em conjunto com a Merck, Janssen, Genomics England, entre 

outras. 

Essas alternativas, em contrapartida aos LIMS acadêmicos, para 

gerenciamento laboratorial, apesar de ricas em funções e com amplo suporte, 

demandam um grande investimento inicial e são construídas visando os 

laboratórios de diagnóstico clínico de médio a grande porte. Por exemplo, de 

acordo com a LabSys, seu pacote básico possui um custo inicial de 

aproximadamente R$2.000,00 (podendo haver mensalidade de acordo com o 

tamanho do laboratório); o pacote básico e limitado da LabKey é gratuito, mas 

com expansões podendo superar U$87.000,00/ano; MotionLis possui valores 

personalizados de acordo com o tamanho do laboratório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Considerações Finais 

O desenvolvimento solo de um software proporciona diversos obstáculos 

além dos encontrados dentro da programação em sí, o programador deve 

dominar conhecimentos em design, arquitetura, programação e engenharia de 

softwares. Esses elementos devem ser cuidadosamente estudados e avaliados 

para que a produção de um novo software seja realizada. Aspectos como 

objetivos, escalabilidade e funcionalidade devem estar sempre em relevância 

durante a etapa de desenvolvimento e deve-se respeitar o tempo necessário 

para sua produção, afim de maximizar a eficiência e minimizar a quantidade de 

erros existentes na ferramenta distribuída para uso. 

De tal forma, a jornada para se idealizar este projeto, programa-lo e 

tornar real e funcional o que se iniciou com desenhos em sulfite é de extrema 

valia para o processo de aprendizado de seu autor e permite que o mesmo o 

passe adiante para colegas de laboratório. No demais, a conclusão dos 

objetivos listados nessa tese, conforme conclusão posterior, revela que o 

desenvolvimento de uma ferramenta de tal porte jamais se encontrará 

finalizada – o que é entregue é o bloco inicial que futuros colegas e 

pesquisadores do Laboratório de Citogenômica poderão construir em cima, 

para adicionar, escalar e flexibilizar conforme as necessidades que surgem 

com o tempo. 

Igualmente, releva-se o código-fonte aberto disponível para distribuição 

gratuíta sob o licenciamento MIT, o qual permitirá que outros programadores, 

não associados ao LIM ou complexo FM-USP, possam utilizar o apresentado 

como uma base para melhorias ou criação de novas ferramentas. 

 

7. Conclusão 

Esta produção científica teve por objetivos o desenvolvimento de um 

software de código aberto, ou seja, gratuito e expansível, que permita que o 

Laboratório de Citogenômica possa ter maior controle sobre as informações 

dos seus pacientes, amostras e projetos em andamento ou finalizados – de tal 

forma a garantir não apenas a reprodutibilidade das informações encontradas, 



mas rastreabilidade e controle de qualidade. Sempre pautando-se sob a Lei 

Geral de Proteção de Dados. 

Especificamente, dentro do objetivo geral, 1) buscou-se criar uma 

ferramenta que possuísse uma interface gráfica visual utilizável (ao contrário de 

interface somente texto) por utilizadores que não possuam um conhecimento 

aprofundado em informática; 2) agregar ao produto desenvolvido formas de se 

gerenciar os dados obtidos pelo laboratório, incluindo seu armazenamento. 3) 

Esquematizar um banco de dados que fosse capaz de abarcar as informações 

mais relevantes dos projetos, como dados de pacientes e amostras. 

O software foi projetado e criado de acordo com o exposto na 

metodologia visando garantir que ele supra as necessidades do laboratório e 

cumpra com os objetivos descritos, com isso, todas as funções existentes nele 

podem ser acessadas utilizando menus de contexto com acessórios multimídia 

(mouse e teclado); ainda que a acuidade visual não tenha sido incluída no 

escopo deste trabalho, procurou-se criar o mínimo necessário para que a 

interface gráfica seja intuitiva de se usar. 

Internamente o programa possui dois subsistemas que agregam 

segurança, rastreabilidade e funcionalidade para ele. No subsistema de 

usuários o administrador poderá definir níveis de acessos dos demais usuários 

e, esses, terão que criar um cadastro para poder utilizar o software em sua 

totalidade, permitindo que cada usuário tenha diferentes graus de permissões 

para visualizar ou modificar dados inclusos no banco de dados. O subsistema 

de gerenciamento de dados, por sua vez, permite ao usuário/administrador que 

ele cadastre novas informações no banco de dados de forma padronizada e 

normalizada, sejam dados de pacientes, amostras ou projetos; essas 

informações podem ser alteradas ou excluídas conforme nível de acesso e 

necessidade. 

Para que a padronização e normalização ocorra e seja mantida, o 

software durante sua primeira execução, considerando que ele seja 

corretamente configurado, automaticamente irá construir o banco de dados 

esquematizado de acordo com as necessidades do laboratório, como descrito 

anteriormente, seja ele local ou remoto, adicionando maior liberdade para o 



usuário utilizar o programa. O banco de dados possui filtros e limitações 

propositalmente instaladas para que informações não padronizadas não sejam 

aceitam, obrigando o utilizador a enquadrar os novos dados dentro da norma 

do laboratório. 

Por fim, o versionamento do software (e controle de versões) e código-

aberto agregam flexibilidade pois permite que ele receba melhorias desde que 

haja interesse por parte da equipe do laboratório, seu autor ou terceiros. A 

versão a ser lançada juntamente com esta tese somente será a versão inicial 

de um software que estará permanentemente aberto para novas funções. 
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