
 

 
Joinville, 15 de agosto de 2017 

Alteração em Atributo SAPIA 

Visando padronizar a forma com que o SAPIA gera os valores dos atributos, na versão 6.7 e superiores, foi 

realizada uma alteração nos valores retornados no atributo “tpCaraterSolic” existente no fato 

“PreSolicitacao”. Com isso, faz-se necessário um ajuste apenas se o atributo estiver sendo utilizado em 

alguma regra, enumeração ou função. 

1º Passo: Para verificar se o atributo é atualmente utilizado em alguma regra no SAPIA, pode-se fazer a 

busca por texto, inserindo o nome do atributo no campo de pesquisa (tpCaraterSolic): 

 

  

Conforme imagem, apenas 2 regras utilizam esse fato, no pacote preautorizacao. 

Para verificar se o atributo é atualmente utilizado em alguma enumeração, pode-se fazer a busca por 

texto, inserindo o nome do fato e atributo no campo de pesquisa (PreSolicitacao.tpCaraterSolic) 



 

 

2º Passo: Caso exista a enumeração: 

Anteriormente o valor retornado era:  1 – Eletivo ou 2 – Urgência 

  

 

 

 

 

 



Para as versões 6.7 ou superiores, o valor retornado será:  E – Eletivo ou U – Urgência 

 

 

3º Passo: Alterar a enumeração da regra (caso não exista enumeração, basta alterar diretamente o valor 

de 1 para “E” ou de 2 para “U”): 

Anteriormente como o valor retornado era 1 – Eletivo ou 2 – Urgência, ao realizar a alteração na 

enumeração e abrir a regra, o combobox estará com essa formatação (nesse caso o valor anteriormente 

escolhido para a comparação era 2): 

 

  

Após a alteração do passo 2, deve-se escolher novamente o valor correto e clicar em “Salvar alterações” 

(após “Salvar alterações”, fechar e abrir a regra novamente, o valor que não faz mais parte da 

enumeração, conforme imagem acima, não aparecerá mais):   

 

4º Passo: Caso o valor esteja sendo utilizado em alguma função, sendo este parametrizado, deve-se 

atentar à tipagem de dados desse atributo, que mudou de Integer para String (para identificar se é 

utilizado em alguma função, basta verificar no 1º passo se alguma regra parametriza esse atributo para 

alguma função): 

 

 



Antes, utilizando com Integer: 

 

Depois, ajustando para String: 

 

 

5º Passo: Após realizar as alterações, deve-se clicar no pacote “preautorizacao” -> “Salvar e validar 

configuração” -> “Compilar pacote” -> “Criar snapshot para publicação”. 
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