
RARASNET
Plataforma Brasileira de Informações sobre Doenças Raras 

Equipe UnB-RNP
Natan Monsores; Alexandre Sanches; Felipe  Brandão; Lucas  Maciel;  Clayton Reis; Leandro Ciuffo

Contato: rederaras.org

Universidade de Brasília INTRODUÇÃO

A plataforma RarasNet foi idealizada como um sistema de acesso a

informações nacional e internacional sobre doenças raras. Primariamente,

trata-se de um aplicativo para sistemas Android, que se conecta a bases

de dados estruturadas e/ou tratadas pela equipe do Observatório de

Doenças Raras/UnB, a fim de apoiar ações de gestão, de cuidado ou de

advocacy, com oferta de evidências sistematizadas e de informações de

regulação ou de legislação. O protótipo de aplicativo atende demanda da

Portaria MS 199/2014, que apontou urgência na criação de mecanismos e

ferramentas para educação e promoção em saúde, bem como de apoio

aos serviços de saúde no campo das doenças raras. Outras lacunas se

referem ao apoio matricial na referenciação dos pacientes e a geração de

dados de ocorrência destas doenças (vigilâncias passiva e ativa). Este

conjunto de informações visa apoiar as equipes de saúde na família e de

serviços de urgência e emergência, bem como aos profissionais e

gestores das redes de atenção em saúde. Neste sentido, uma ferramenta

em e-health pode atender aos anseios da população brasileira de pessoas

acometidas por doenças raras, de seus cuidadores e de profissionais de

saúde da atenção básica.

Tipo de informação Status na plataforma Entrada de dados
Informações oficiais do DATASUS (SIAB, SIM, 

SINAM, etc.)
Implementado

Dados curados, sem 
entrada automática

Informações bibliográficas (BVS, Scielo, Biblioteca 
Virtual da CAPES, etc.)

Implementado
Dados curados, sem 
entrada automática

Informações acerca de unidades de atendimento 
e centros de referência

Implementado
Dados importados do 

CNES e curados

Protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas Implementado
Dados curados, sem 
entrada automática

Legislação vigente Implementado
Dados curados, sem 
entrada automática

Cadastro de especialistas Implementado
Dados importados do 

CNES e curados
Informações acerca das doenças raras (CID, 

taxonomia, genética, epidemiologia, clínica, etc.)
Implementado

Dados importados do 
ORPHADATA e curados

Registro de pacientes Em pesquisa Via app mobile
Módulo de acesso a materiais educativos Em pesquisa Via app móbile

Modelo experimental de algoritmo de 
identificação de doenças raras por sinais e 

sintomas
Em pesquisa -

METODOLOGIA

A metodologia adotada pela equipe para desenvolvimento do protótipo foi

o Scrum, que é um framework para desenvolver e manter produtos

complexos em TI. Esta metodologia é ágil para gestão e planejamento de

projetos de software. O projeto foi dividido em ciclos mensais de

desenvolvimento (Sprints). Cada Sprint corresponde a um conjunto de

atividades desenvolvidas por uma equipe. Por sua vez, cada equipe tem

suas atividades mantidas em um Product Backlog. No presente projeto

escolheu-se a plataforma Trello para tal papel. Durante os sprints foram

apresentadas as soluções escolhidas para desenvolvimento do

ecossistema frontend/backend do aplicativo.

RESULTADOS  e DISCUSSÃO

O sistema proposto é uma solução híbrida com duas frentes de trabalho.

A primeira, o aplicativo mobile android, congrega elementos modulares

nativos para Android, programados em Java. A segunda frente é o

backend para desktop, com informações gerenciais do aplicativo,

visualização de dados e geração de relatórios, desenhado em

PHP/HTML5. O padrão de arquitetura de software adotado foi o MVC

(Model-View-Controller). Seguiu-se as boas práticas para

desenvolvimento de aplicações: a flexibilidade para a adição contínua de

novos módulos e funcionalidades; a adoção de interfaces gráficas

intuitivas; e, a compatibilidade com a maioria dos dispositivos. Para o

aplicativo mobile, há compatibilidade a partir do android versão 4.0 (API

15), que abrange a maioria dos smartphones em uso no Brasil. Para

estruturação da camada do webservice RESTful (Representational State

Transfer), a equipe decidiu migrar para o framework PHP Laravel 5.2.*.

Para as bases se adotou o MySQL 5.5.* e para modelagem das bases

de dados adotou-se o software MySQL Workbench. A equipe utiliza

também a IDE Android Studio, em sua versão 1.0.2, com Java JDK 8; e

também a IDE PHP Storm 2016.2. Deve-se salientar que o

desenvolvimento atende aos padrões adotados da Portaria GM/MS nº

2.073 de 2011 (SOAP 1.2/WSDL; XML e JSON; SNOMED-CT; CID,

CIAP-2). O ecossistema está em fase piloto. Novas funções e correções

estão sendo implementadas a fim de que o sistema seja incorporado

pelo Ministério da Saúde.

QUADRO 1: INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS NO APLICATIVO

FIGURA 1: Telas do aplicativo RarasNet

FIGURA 2: Interface (Backend) para atualização de dados


