
Resultados preliminares
Através do estudo de caso do sistemas de 
informações de saúde pública, de obras sobre 
o assunto e da análise geral do sistema 
apoiada por engenharia de software, chegou-
se aos resultados preliminares ilustrados na 
figura 2.

Figura 2: Prototipação parcial do sistema

         Fonte: Elaborado pelos autores.

Objetivo
Desenvolver um protótipo de sistema que 
facilite o processo de gerenciamento de dados 
de usuários de uma rede pública de saúde.

Introdução
A Constituição Federal garante que todos os 
brasileiros devem ter acesso universal e 
igualitário às ações e serviços de saúde (1). A 
discrepância na prestação desse serviço 
causada pela disparidade da qualidade dos 
sistemas utilizados atualmente no Brasil vai 
contra este princípio e acusa a necessidade 
da padronização deles (2).

Desta forma, busca-se apresentar uma 
prototipação de um sistema capaz de suprir 
esta ineficiência, padronizando e 
integralizando diversos procedimentos e, com 
isso, permitir aos usuários do sistema público 
de saúde o acesso e recebimento, no melhor 
tempo possível, do devido serviço de saúde 
assegurado pela Constituição. 

Materiais e Métodos
Para o desenvolvimento do protótipo utilizou-
se a ferramenta de prototipação, gratuita, 
Pencil Project. A figura 1 ilustra o ambiente de 
desenvolvimento desta aplicação.

Os métodos utilizados para a realização do 
protótipo baseiam-se na elaboração de 
documentos de engenharia de software, como 
documento de levantamento de requisitos do 
sistema, documento de visão e, documento de 
declaração de escopo (3), assim como análise 
de obras que tratam de sistemas de 
informações para a saúde pública (4) e 
pesquisas de sistemas já implementados para 
gerenciar saúde pública.
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Conclusão
Com a utilização da ferramenta Pencil Project, 
aplicando conceitos de engenharia de 
software, analisando os casos já existentes e 
estudando metodologias de sistemas 
informatizados para saúde pública, foi possível 
prototipar um sistema de  informações para 
gerenciamento de dados de usuários da rede 
pública de saúde que supra a necessidade 
dos que atualmente já existem. Tal resultado 
permite posterior desenvolvimento deste 
sistema, assim como seu refinamento para 
fazer jus ao que a Constituição assegura a 
todo brasileiro.

Figura 1: Ambiente de desenvolvimento
 do Pencil Project

Fonte: Elaborado pelos autores.


