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1. RESUMO 

A Saúde Pública pode ser definida como a arte e a ciência de prevenir a 

doenças, prolongar a vida, promover a saúde e a eficiência física e mental mediante 

o esforço organizado da comunidade, abrangendo o desenvolvimento de uma 

estrutura social que assegure a cada indivíduo na sociedade um padrão de vida 

adequado à manutenção da saúde. Como forma de viabilizar seu funcionamento e 

fornecer meios de subsidiar mecanismos de controle, procedimentos e, sobretudo, 

estudos clínicos que se transformem em benefícios para a sociedade, torna-se 

imprescindível a geração de um grande volume de informações e manipulação por 

computadores. Deste modo, a área de Informática em saúde tem apresentado um 

crescimento notável na última década, contribuindo por meio da utilização de 

recursos tecnológicos, para o armazenamento e a manipulação dos dados e acesso 

à informação. Este projeto que propõe implementar um sistema para 

armazenamento e manipulação dos dados em formatos eletrônicos que possibilitem 

modernizar a sua análise, sobre fissuras coletados no Hospital de Reabilitação de 

Anomalias Craniofaciais. 

 

2.  INTRODUÇÃO 

A informática pode contribuir para área de saúde por meio de recursos 

tecnológicos para o armazenamento e a manipulação dos dados, facilitando o 

acesso à informação, auxiliando assim, a prática nos serviços de saúde. Os 

sistemas de computação permitem armazenar uma quantidade considerável de 

dados em bases eletrônicas e produzir uma grande quantidade de informação, 

porém, há a necessidade e o desafio de identificar e implementar ferramentas 

adequadas para manipular a informação disponível, agilizando a busca do 

conhecimento necessário aos objetivos da Saúde Pública. 

 

3.  OBJETIVOS 

Modelar, desenvolver e implementar um portal e uma base de dados 

eletrônica, contemplando mais de duas décadas (1996 a 2017) de documentação 

dos resultados do Estudo Clínico Randomizado-Projeto Florida (ECR-PF) do 

Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (HRAC-USP/Centrinho – Bauru 

- SP). 

 



4.  METODOLOGIA 

O projeto foi desenvolvido em duas etapas: na primeira foram realizadas 

pesquisas, estudos e desenvolvimento do embasamento teórico (Bancos de Dados; 

Linguagens de programação Web; Engenharia de software; Interação Humano-

Computador). E na segunda etapa foram feitas a implementação e testes da 

ferramenta de manipulação e gerenciamento da base de dados eletrônica.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

As variáveis do estudo foram identificadas, visando a definição do novo 

modelo para o banco de dados (modelagem conceitual). Para o desenvolvimento do 

modelo lógico foi utilizada a ferramenta de modelagem (ERwin Data Modeler), 

resultando numa representação detalhada dos dados, com base na tecnologia de 

banco de dados relacional. A mesma ferramenta foi utilizada para geração das 

tabelas que compõem o banco de dados propriamente dito (modelagem física). Uma 

interface de acesso foi criada para que os usuários possam visualizar, editar, excluir 

e inserir novos dados. A figura seguinte mostra a modelagem do sistema. 

 

 

Outro software utilizado é o Astah Community (para desenvolvimento 

diagramas de modelagem UML). 



 

6. RESULTADOS PRELIMINARES: 

Já foram desenvolvidas as primeiras telas do software, com funcionalidades 

que permitem a visualização, edição, exclusão e inserção de dados. As telas já 

desenvolvidas incluem telas de login e telas de cadastro de procedimentos, 

condutas, fala, linguagem; produção articulatória, voz, nasalidade, pacientes e 

análises. 
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