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RESUMO 

 

 

O Help Us é uma rede social que visa ajudar pessoas doentes, com problema 

fisiológico ou físico, que procuram indivíduos com as mesmas características para, 

além da interação social com um próximo, poder se informar melhor sobre seu 

problema e até conhecer médicos ou novos tratamentos através de outros pacientes. 

Programado na linguagem PHP, o projeto é um site que pode ser acessado por 

qualquer pessoa.  

O foco do Help Us são portadores de doenças raras, que possuem baixa incidência 

e logo são mais difíceis de encontrar pessoas na mesma situação.  

 Fazendo com que as informações cheguem mais rápido a pessoas interessadas, é 

uma solução para que pessoas possam conversar sobre a mesma doença, e 

descobrir novos tratamentos, médicos e clínicas, além de criar laços de amizade. 

Basta se cadastrar, preencher as informações a respeito da doença em questão, 

incluindo os sintomas.  

A proposta é além de trazer novas informações a pessoas doentes, que é 

comprovadamente benéfico para os pacientes, criar amizades e proporcionar a 

interação social.  

 

Palavras-chave: Pacientes. Saúde. Tratamento. 
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ABSTRACT 
 
 
The Project is a social network that has as objective help people with some kind of 

illness, who look for other people with this same characteristic to exchange 

information, better know your problem or even meet doctors or new treatments 

through the patients beyond the interaction between people. Making the information 

arrives quickly to interested people, it is a way to people talk about the disease and 

find out new information. We intend to create a website where people can sign up, 

and after the identification of the problem, the person will be forwarded to specific 

forums where can interact to people with the same problem, being able to talk in 

particular with only a person. These chats can help people to know new procedures 

and even make new friendships. 

 

 

Key words: Patients. Health. Treatment. Illness. Disease. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



9 
 

  LISTA DE FIGURAS 

 
 

   Figura 1: Tem problemas de saúde ....................................................................... 21 

Figura 2: Possui convênio? ................................................................................... 22 

Figura 3: Utilidade do site ..................................................................................... 22 

   Figura 4: Cronograma ........................................................................................... 28 

Figura 5: Relacionamento do BD .......................................................................... 28 

Figura 6: Fluxograma ............................................................................................ 29 

Figura 7: Caso de Uso1 ........................................................................................ 30 

Figura 8: Problemas do SUS 1 ............................................................................. 33 

Figura 9: Pontos positivos SUS 1 .......................................................................... 34 

Figura 10: Charge superlotação ............................................................................ 35 

Figura 11: Charge Mais Médicos 1 ....................................................................... 39 

   Figura 12: Página inicial  ....................................................................................... 42 

Figura 13: Home 1 ................................................................................................ 42 

Figura 14: cadastro 1 ............................................................................................ 43 

Figura 15: Login  ................................................................................................... 43 

   Figura 16: Perfil 1  ................................................................................................. 44 

Figura 17: Perfil  ................................................................................................... 44 

   Figura 18: Pesquisa do fórum 1 ............................................................................ 45 

Figura 19: Charge superpopulação ....................................................................... 45 

Figura 20: Clínicas disponíveis 1 .......................................................................... 46 

   Figura 21: Adicionando novas clínicas 1 ............................................................... 46 

Figura 22: Localização clínica 1  ........................................................................... 47 

Figura 23: Perfil de usuário 1 ................................................................................ 47 



10 
 

Figura 24: Aceitar Amigos  .................................................................................... 48 

    Figura 25 Mensagens  ......................................................................................... 48 

  

  



11 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

BD Banco de dados 

CEP  Código de endereçamento postal 

CFM  Conselho Federal de Medicina 

CSS  Cascading Style Sheets 

ETEC   Escola Técnica Estadual de São Paulo 

HTML  Hypertext Mark-up Language 

Interfarma Associação da Indústria Farmacêutica de 

Pesquisa 

Id  Identificação 

Int  Inteiro 

MIT  Massachusetts Institute of Technology 

PHP  Hypertext Preprocessor 

PK  Primary key ou chave primária 

SUS  Sistema Único de Saúde 

SQL  Structured Query Language 

Tb  Tabela 

WAMP  Windows, Apache, MySQL, PHP 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

http://web.mit.edu/
http://php.net/


12 
 

SUMÁRIO 

 

 

      INTRODUÇÃO ................................................................................................... 16 

   

 

  1.PROBLEMÁTICA  ........................................................................................... 17 

    

 

      2.OBJETIVOS.................................................................................................... 18 

 

   

  3.JUSTIFICIATIVA ............................................................................................. 19 

  

 

  4.ORGANIZAÇÃO .............................................................................................. 20 

  4.1 Contexto do Negócio  ................................................................................. 20 

     4.2. PERFIL DA EMPRESA  ............................................................................... 20 

  4.3. Restrições Técnicas e Administrativas  ................................................... 20 

 

 

  5.ASPECTOS ESTRATÉGICOS  ....................................................................... 21 

  5.1. Riscos do Projeto ...................................................................................... 21 

     5.2. CONCORRENTES DO SITE  ....................................................................... 21 

 

 



13 
 

  6.BRIEFING ........................................................................................................ 22 

  6.1. Público Alvo  .............................................................................................. 22 

  6.2. Pesquisa de Campo  .................................................................................. 22 

 

     

    7.CRONOGRAMA  .............................................................................................. 24 

 

 

  8.DICIONÁRIO DE DADOS  ............................................................................... 25 

  8.1. Relacionamento do Banco de Dados  ...................................................... 28 

 

 

  9.FLUXOGRAMA  .............................................................................................. 29 

      

 

     10. CASO DE USO  ............................................................................................ 30 

  

 

  11.A INTERAÇÃO SOCIAL  ............................................................................... 31 

  11.1. As Redes Sociais  .................................................................................... 31 

  11.2. A Interação Social e a Internet  ............................................................... 32 

     11.3. RISCOS ENVONVENDO AS REDES SOCIAIS  ........................................ 32 

 

 

  12.O SISTEMA MÉDICO DO BRASIL  ............................................................... 33 

  12.1. Superlotação nos Sistemas de Saúde  ................................................... 35 



14 
 

 

 

  13.RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE  .................................................................. 36 

 

 

  14.DOENÇAS RARAS NO BRASIL  .................................................................. 37 

 

 

  15.MAIS MÉDICOS  ........................................................................................... 38 

     15.1. FALTA DE MÉDICOS  ............................................................................... 38 

 

 

  16. METODOLOGIA  .......................................................................................... 40 

  16.1. PHP  .......................................................................................................... 40 

  16.2. HTML  ........................................................................................................ 40 

     16.3. MYSQL  ..................................................................................................... 40 

  16.4. NotePad++  ............................................................................................... 41 

  16.5. WAMP (Windows, Apache, MySQL, PHP) .............................................. 41 

  16.6. JavaScript  ................................................................................................ 41 

     16.7. JQUERY  ................................................................................................... 41 

     16.8. Adobe photoshop  .................................................................................... 41 

   

 

  17. IMAGENS DO SISTEMA  ............................................................................. 42 

 

 



15 
 

  CONCLUSÃO  .................................................................................................... 49 

 
 

  REFERÊNCIAS  ................................................................................................. 50 

 
 
 

 

 

  



16 
 

INTRODUÇÃO 

 

 

A partir da primeira revolução industrial, que consistiu em uma mudança tecnológica, 

procurou-se ampliar cada vez mais a tecnologia por fins tanto lucrativos como de 

conforto para as pessoas, essa área só tende a crescer e uma prova disso são as 

maquinas, que, em sua maioria, são programadas por computadores, 

processadores, entre outros; vem crescendo no mercado, a tecnologia passa a fazer 

parte do nosso cotidiano, como afirma FÁTIMA DOS SANTOS (2014): 

Com o desenvolvimento dos meios de comunicação, novos tipos de contato 

e Interação sociais vêm se afirmando, tal fenômeno é denominado 

interatividade.  

Entende-se por interatividade a possibilidade de trocas simultâneas de 

informações e o acesso imediato a qualquer parte do mundo, que ocorre 

através das chamadas maquinas inteligentes. 

O meio tecnológico vem sendo mais utilizado, por esse motivo as informações 

tendem a correr mais rápido, e propondo uma forma de facilitar que essas 

informações cheguem mais rápido na mão de quem realmente necessita, será criado 

um programa que visa facilitar a entrega dessas informações ao público alvo correto, 

que são as pessoas com qualquer tipo de deficiência ou sofre com alguma doença e 

queira se inteirar sobre tratamentos novos através da conversa com outros 

pacientes, ou mesmo que procurem alguém que esteja ou já passou pela mesma 

situação para ser um conforto e seu amigo, ou seja, o projeto é baseado em uma 

rede social, para pessoas especiais. Ele agregara informações aos usuários por 

meio da conversa entre pacientes na mesma situação. 
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1. PROBLEMÁTICA 

 

 

Apesar de hoje em dia o sistema de saúde ser mais acessível as pessoas não 

significam que ele está suprindo as necessidades da população, principalmente 

aquelas pessoas que tem um tratamento mais caro, e precisam de mais atenção por 

muitas vezes a doença ser irreversível.  

Geralmente as pessoas são obrigadas a procurar convênios e mesmo assim tem 

dificuldade em achar um médico realmente bom, ou tratamentos diferentes, as vezes 

preferindo até parar de ir ao médico ou não procura-lo por saber que não será bem 

atendido, pela falta de infraestrutura, além disso existem pessoas que tem doenças 

genéticas que se sentem excluídas da sociedade, e procuram alguém semelhante a 

ela, por falta de conhecimento não sabe o que tem, e como tratar, por isso algumas 

vezes ficam submissas entre os outros, com dificuldade em encontrar alguém que 

tenha o mesmo problema dela e que a compreenda.   
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2. OBJETIVOS 

 

 

 

O projeto vai desenvolver um site que visa a comunicação de pessoas com 

problemas de saúde que procuram se comunicar com alguém já está ou já esteve na 

mesmo situação para poder achar médicos eficientes tanto gratuitos como de 

convênios, ou procurar outros tratamentos que a pessoa desconhece, por falta de 

médicos, além disso as pessoas através desse site poderão se dar apoio e força 

vendo uma a outra como semelhante , por meio de uma rede social criada para 

pessoas que se identificam com essa situação(doença, anomalia) onde poderão se 

comunicar com pessoas na mesma situação. 

Além dos objetivos descritos acima, o projeto também visa as seguintes questões: 

Trocar informações a respeito da doença em questão, conhecer médicos novos, 

descobrir novos tratamentos, inclusive terapias alternativas, proporcionar qualidade 

de vida aos doentes, avaliar clínicas e médicos, criar um grupo de amigos e além de 

criar laços de amizade . 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

 

 

Nós decidimos fazer esse projeto pautados nesse tipo de site, pois não existe em 

grande número no Brasil, cada vez mais vemos a deficiência na saúde pública, ela 

que nem sempre atende todos, e o sofrimento do povo por falta de informação, 

outros sites ou aplicativos visam a interação e divertimento dos clientes, o nosso 

visará o bem estar e saúde, ele nem sempre é o que tem em excesso e sim falta 

pois preferisse investir em jogos do que realmente algo que ajude a população, uma 

dos fatos que comprovam a falta de infraestrutura é Nilton Souza da Silva (site 

sindical (força sindical))  que diz : 

A infraestrutura hospitalar pública é muito precária no Brasil, na grande maioria dos 

munícios, existe a falta de leitos hospitalares, a população mais pobre, é mais 

afetada por essa falta de investimento, um levantamento do Ministério da Saúde 

revela a complexidade no atendimento em hospitais conveniados ao SUS. O estudo 

propõe avaliação do sistema a partir de notas, medidas por 24 indicadores, entre os 

quais a cobertura da população pelas equipes básicas de saúde, proporção de 

partos normais e taxa de mortalidade das pessoas que chegam aos hospitais com 

infarto. De posse dos dados, o governo produz um indicador que mede o acesso da 

população a todo tipo de serviço e a eficiência da saúde no Brasil. De zero a dez, a 

nota nacional foi 5,4. Com base nessa pesquisa podemos afirmar que o programa 

de saúde brasileiro é ineficiente com notas abaixo das desejáveis, principalmente em 

sua infraestrutura. 
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4. ORGANIZAÇÃO 

 

 

4.1 Contexto do Negócio 

Por conhecermos muitas pessoas que passam por situações difíceis devido ao mau 

atendimento nas instituições de saúde, ou pela má transmissão de informação, nós 

espelhamos nessa situação nos pondo no lugar. 

 

4.2 Perfil da Empresa 

Nossa empresa visará o bem-estar tanto dos integrantes do grupo como também 

dos clientes, tanto na forma que o projeto será construído para ser de fácil uso da 

pessoa, de forma simples e útil, para que seja cada vez mais utilizado. Além de a 

empresa não só visar a simplicidade, mas também em si o bem-estar do cliente pois 

pretende criar projetos para melhora da sociedade. 

 

4.3 Restrições Técnicas e Administrativas 

Um dos fatores que pode nos prejudica é a falta de colaboração monetária para não 

só o lançamento do site, mas também para a divulgação, a falta de conhecimento de 

especialização na montagem do site. 
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5 ASPECTOS ESTRATÉGICOS 

 

 

                                   5.1 Riscos do projeto 

O risco do não cumprimento da proposta inicial nesse projeto é muito alto, visto que 

é voltado para um público muito específico e restrito e a maioria das informações 

trocadas serão providas pelos próprios usuários, proporcionando uma interação. A 

proposta principal é que pessoas que possuam a mesma doença possam trocar 

experiências, dicas, informações e interagir entre si.  

O fato descrito acima pode acarretar em informações falsas, sem procedência, sem 

comprovação científica e potencialmente prejudiciais, tendo em vista que a área em 

atuação é a saúde. A falta de meios de comprovar a veracidade das informações 

pode pôr em risco a saúde dos usuários, podendo levar ao diagnóstico errado e a 

automedicação.  

Além disso, é necessário deixar muito claro que as informações trocadas no Help Us 

são como uma troca de experiências e em momento algum pode-se tirar um 

diagnóstico sem consultar um médico.  

Apesar de ser voltado para a área da saúde, o chat do Help Us e as informações 

trocadas entre seus usuários são totalmente livres, sendo assim é possível que o 

site saia de seu foco inicial. 

 

5.2 Concorrentes do site 

O conceito de rede social voltada para a troca de experiência entre doentes já foi 

idealizado em outras plataformas, principalmente estrangeiras. São exemplos dessa 

categoria o Patients Like Me, criado em 2005 por três estudantes do MIT; e o 

Patients Innovation. Também há o I Had Cancer, voltado para pessoas que 

receberam o diagnóstico de câncer.  

No Brasil, existem alguns sites e fóruns na área da saúde, que são focados em 

esclarecer dúvidas de pacientes por um médico como o Médico online, Médico 

responde, Dr. Antonio Sprosser e o Eu Paciente.  
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6 BRIEFING 

 

 

Briefing é o processo de coleta de informações a respeito de determinado produto 

ou serviço necessários para o desenvolvimento do trabalho.  

 

6.1 Público alvo 

O projeto é voltado principalmente para adultos nas faixas etárias 30-70 anos, com 

grau elevado de instrução e renda. Esse público é mais maduro, aberto e 

interessado em trocar informações sobre saúde, já que é a partir dessa idade que 

começam a apresentar os primeiros sintomas e buscam se informar melhor.  

Não necessariamente restrito a essa faixa etária, mas também é composto por 

pessoas que apresentam qualquer tipo de doença rara, que não encontram 

facilmente pessoas com o mesmo distúrbio e que buscam trocar experiências. 

 

6.2 Pesquisa de Campo 

 Foi realizada uma pesquisa de campo com funcionários e alunos da ETEC 

Jorge Street e moradores de São Caetano do Sul, com idades entre 16 e 64 anos, 

ao total foram entrevistadas 50 pessoas. Para avaliar a utilidade da rede social e 

saber mais sobre a saúde, se realmente ela anda defasada como dizem. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: tem problemas de saúde? 

Fonte: Autoria própria, 2015 
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Fonte: Autoria própria, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria, 2015 

 

Como pode-se observar nos gráficos, apesar da maioria dos entrevistados não 

possuírem problemas de saúde, possuem convênio médico. Quando questionados 

sobre isso, em sua maioria responderam que preferem pagar um sistema privado ao 

frequentar o SUS, pois é muito demorado até para uma consulta rotineira e existe a 
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Figura 3: Utilidade do site  



23 
 

falta de especialistas. A pesquisa realizada também mostra como o projeto é, por 

grande parte dos entrevistados, aceito e útil para vida deles e de seus familiares. 
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7 CRONOGRAMA 

 

 
Figura 4: cronograma  

 

Fonte: Autoria própria, 2015 
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8 DICIONÁRIO DE DADOS 

 

 

Dicionário de dados consiste na documentação de todas as entidades de um banco 

de dados. Contém informações a respeito dos tamanhos, tipos, máscaras utilizadas 

e a relação entre tabelas. 

 

tb_users 

CAMPO TIPO TAMANHO RESTRIÇÃO MASCARA DEPENDENCIA 

Id_users int 10 PK Auto_increment -- 

Nome_users varchar 50 Not null --- --- 

Email_users Varchar 100 Not null --- --- 

Senha_users varchar 30 Not null ***** --- 

Situacao_users text --- --- --- --- 

Frase_users varchar 50 --- --- --- 

Rede_users text --- --- --- --- 

Fonte: Autoria própria, 2015 

Tb_sintoma 

CAMPO TIPO TAMANHO RESTRIÇÃO MASCARA DEPENDENCIA 

id_sintoma Int 11 PK -- -- 

Id_users Int 11 FK --- Tb_users 

nome_sintoma Varchar  30 Not null --- --- 

qualidade_sintoma varchar 10 Not null ---- --- 

Fonte: Autoria própria, 2015 
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Tb_nomesintoma  

CAMPO TIPO TAMANHO RESTRIÇÃO MASCARA DEPENDENCIA 

Id_nomesintoma Int  10 PK  --  -- 

Nome_nomesintoma Varchar 50 FK --- tb_sintoma 

Fonte: Autoria própria, 2015 

 

Tb_clinica 

CAMPO TIPO TAMANHO RESTRIÇÃO MASCARA DEPENDENCIA 

nome_forum Varchar 50  Not null ---- --- 

nome_clinica Varchar 50 Not null --- ---- 

endereco_clinica Varchar 255 Not null --- --- 

localidade_clinica Varchar 50 Not null   

cidade_clinica Varchar 50 Not null   

estado_clinica Varchar 50 Not null ---- --- 

zoom_clinica Varchar 2 Not null ---- --- 

cep_clinica Char 2  Not null *****-*** --- 

latitude Int 2 Not null   

longitude Int 2 Not null   

email_clinica Int 50 Not null --- ---- 

tel_clinica Int 11 (**)****-**** --- --- 

site_clinica Int 50 Not null ---- --- 

desc_clinica Text  Not null ---- --- 

id_clinica Int 10 PK Auto_increment --- 

Fonte: Autoria própria, 2015 
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Tb_amigo 

CAMPO TIPO TAMANHO RESTRIÇÃO MASCARA DEPENDENCIA 

Id_amigo Int 10  PK Auto_increment --- 

Id_users Int 10 FK --- Tb_users 

Id_users_amigo Int 10 FK --- Tb_users 

Aceitar_amigo Bit 1 Not null --- --- 

Fonte: Autoria própria, 2015 

 

Tb_depoimento 

CAMPO TIPO TAMANHO RESTRIÇÃO MASCARA DEPENDENC
IA 

Id_depoiment
o 

Int 10 PK Auto_increm
ent 

--- 

Id_users_dep
oimento 

Int 10 FK --- Tb_amigo 

Id_users_ami
go_depoiment
o 

Int 10 FK --- Tb_amigo 

Mensagem_d
epoimento 

Text  Not null --- --- 

Fonte: Autoria própria, 2015 

 

Tb_diario 

CAMPO TIPO TAMANHO RESTRIÇÃO MASCARA DEPENDENCIA 

Id_diario Int 10  PK Auto_increment --- 

Id_users Int 10 FK --- Tb_users 

Data_diario Date --- Not null **/**/** --- 

Mensagem_diario Text 1 Not null --- --- 

Fonte: Autoria própria, 2015 
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Tb_forum 

CAMPO TIPO TAMANHO RESTRIÇÃO MASCARA DEPENDENCIA 

Nome_forum Text  --- --- --- 

Id_users Int 10 FK --- Tb_users 

Mensagem_forum Text --- Not null  --- 

Data_forum Date   **/**/** --- 

Fonte: Autoria própria, 2015 

 

 

8.1 Relacionamento do banco de dados 

 

Figura 5: Relacionamento do BD  

 

Fonte: Autoria própria, 2015 
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9 FLUXOGRAMA 
 
 

Figura 6: Fluxograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autoria própria, 2015 
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10 CASO DE USO 

 

 
Figura 7: Caso de Uso 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Autoria própria, 2015  
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11  INTERAÇÃO SOCIAL 

 

 

Entende-se por interação social o processo através do qual as pessoas se 

relacionam umas com as outras, num determinado contexto social. A interação 

apoia-se no princípio da reciprocidade da ação e é reconhecida como condição 

necessária para a organização espaciotemporal. Isto significa que os atos dos 

indivíduos não são independentes, mas condicionados pela percepção do 

comportamento do outro. 

Os contatos sociais e a interação, constituem, portanto, condições indispensáveis a 

associação humana. Os indivíduos se socializam através dos contatos e da 

interação social. 

Segundo Turner, a interação é possível porque os indivíduos presumem que têm em 

comum um determinado conjunto de conhecimentos que usam para se orientarem a 

si próprios, no tempo e no espaço, determinando o significado dos gestos, 

categorizando os objetos e as pessoas e, desse modo, definindo a forma mais 

apropriada para, eles próprios, emitirem sinais. Segundo este autor, a interação é, 

pois, uma maneira de testar continuamente a concepção que cada um tem do papel 

do outro 

 
11.1 As redes sociais 

 
Rede Social é uma estrutura social composta por pessoas ou organizações, 

conectadas por um ou vários tipos de relações, que compartilham valores e objetivos 

comuns. Uma das fundamentais características na definição das redes é a sua 

abertura e porosidade, possibilitando relacionamentos horizontais e não hierárquicos 

entre os participantes. 

Como dito anteriormente, o ser humano tem a necessidade de se relacionar com 

outros indivíduos, e, com a modernidade, foram criados meios dessa interação 

acontecer independentemente da distância geográfica, fazendo uso das tecnologias 

disponíveis. A partir daí surgiu o conceito de rede social, que hoje em dia conta com 

uma diversidade de tipos e usos. Existem redes sociais voltadas para a interação 

entre pessoas, para música, para fotografia, fóruns, entre outros. Além disso, as 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estrutura_social
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pessoa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%B5es
http://pt.wikipedia.org/wiki/Valor_(%C3%A9tica)
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redes sociais atualmente têm grande importância financeira, comercial e 

empresarial, gerando uma enorme receita e movimentando grandes quantidades, tal 

a importância que esses meios de comunicação tem ganhado nas vidas das 

pessoas e na sociedade atual.  

Atualmente, as redes socais são muito populares no mundo inteiro, dados recentes 

mostram que o Facebook é a mais popular do mundo e do Brasil, tendo 83 milhões 

são usuários em 2013, sendo 53 milhões de usuários diários.  

 

11.2 A interação social e a internet 
 
Como explanado anteriormente, o conceito de interação social diz respeito às 

relações pessoais entre indivíduos. E atualmente, com o avanço e a modernização 

dos meios de comunicação e da tecnologia, foram criadas novas ferramentas que 

contribuíram para essa interação ficar mais simples, mais direta e mais ampla. Isso 

se deve ao fato de que os novos meios de comunicação, entre eles a internet, têm 

possibilitado a troca de informações de forma intensa e rápida, até mesmo entre 

pessoas que não estão próximas sem sair de casa.  

Esse fato criou um imenso público para as redes sociais, que atualmente são muito 

populares por possibilitar um imenso compartilhamento de informações, 

aproximando pessoas e facilitando relacionamentos pessoais entre indivíduos que 

tenham algo em comum, mesmo que os envolvidos não se conheçam pessoalmente. 

Basta ter interesses ou objetivos em comum. 

 

11.3 Riscos envolvendo as redes sociais 

Apesar de apresentarem muitos benefícios para a comunicação entre indivíduos e 

estarem influenciando bastante a sociedade atual, é necessário alertar sobre os 

riscos que as redes sociais possuem. O projeto, por propor a interação social de 

forma intimista, expondo detalhes sobre a saúde dos usuários e informações de 

cunho pessoal, é necessário haver uma grande segurança para o não vazamento 

dessas informações.  

Não apenas a segurança, mas também existe o risco de mau uso da rede, a troca de 

informações falsas e a possibilidade de usuários mal-intencionados utilizando o site.  
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12 O SISTEMA MÉDICO DO BRASIL 

 

 

O SUS (Sistema Único de Saúde) é o sistema de saúde público e acessível a todos 

do país, foi feito com objetivo de justiça social, e busca assegurar a cidadania, 

fazendo desde atendimentos pequenos como o ambulatorial e até mais complexos 

como transplantes. Porém até onde esse sistema se diz eficaz?  

Na maioria do Brasil esse sistema é precário existindo a falta de infraestrutura, tanto 

na parte de máquinas, como nas de instrumentos de trabalho (bandagens, agulhas, 

medicamentos, entre outros), a falta de médicos e profissionais específicos da área 

e a demora no atendimento não apenas em serviços comuns como os de urgência, 

torna o SUS pouco eficaz, muitas vezes as pessoas optam pelo sistema de saúde 

privado. 

 
 
 

 

Figura 8: problemas do SUS 1 

Fonte: Ipea, 2010 
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Figura 9: pontos positivos SUS 1 

 

 

O sistema de saúde privado é feito por empresas particulares, o paciente pode 

adquirir ele pagando uma quantidade mensal, onde tem direito a diversas consultas 

médicas, exames, tratamentos, entre outros, muitas vezes, tem equipamentos de 

qualidade, profissionais para cada área da saúde, e exames bem feitos, e qualidade 

de saúde. E caso o consumidor se sentir lesado, ou insatisfeito pode recorrer ao 

direito do consumidor já que o serviço é pago. 

 

 

 

 

 

Fonte: Ipea, 2010 
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12.1 Superlotação nos Sistemas de Saúde 
 
 

Depois da primeira 

revolução industrial a taxa 

de mortalidade caiu, pois ela 

trouxe muitas descobertas 

cientificas e avanços, não 

só, para as indústrias, mas 

também na medicina 

principalmente na criação de 

vacinas, o avanço industrial 

necessitava de mão de obra 

o que gerou aumento da 

migração do campo para a 

cidade, por esses motivos houve um notável crescimento demográfico (a taxa de 

aumento da população). 

 O crescimento intensificou-se e em 50 anos (1872-2005) nós tivemos um aumento 

de aproximadamente 130 milhões de pessoas. Porem essa quantidade tende a se 

reduzir nos próximos anos, o número de pessoas continuará aumentando 

(imigrações e reposição natural da população) porem o crescimento não. Pelo fato 

de, hoje, a mulher estar com a vida melhor planejada, contribui para a diminuição da 

população. 

Ocasionando na nossa saúde uma superlotação, tanto nas instituições de públicas 

como nas privadas que, hoje em dia, gera demora em atendimento e má qualidade. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: charge superpopulação 1 

Fonte: Hachette éducation, 2004 
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13 RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE 

 

 

No passado, era comum que médicos e pacientes tivessem relações de 

proximidade, visto que era comum um médico cuidar de vários indivíduos de uma 

mesma família.  

Atualmente, com o avanço das tecnologias médicas, novos recursos para o 

diagnóstico, essa relação ficou mais restrita e menos íntima. Pode-se dizer que as 

consultas atualmente estão cada vez mais curtas, tendo em vista que é muito 

comum que médicos tenham que atender mais pacientes para suprir a demanda e 

assim muitas vezes o diagnóstico é precipitado ou mal feito, colocando em risco a 

saúde dos pacientes. 

 Isso se deve em grande parte à sobrecarga que os sistemas de saúde, tantos 

públicos quanto privados estão submetidos no Brasil. A relação distante entre 

médicos e pacientes e a falta da humanização que a modernização tem causado na 

medicina agrava essa situação. 
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14 DOENÇAS RARAS NO BRASIL 

 

 

Para ser considerada rara, uma doença precisa ter incidência de 0,5 a 7 a cada 10 

000 pessoas. Cerca de 6% da população brasileira apresenta algum tipo de doença 

considerada rara, o que representa cerca de 13 milhões de pessoas de acordo com 

a Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma). 

É possível afirmar que o sistema de saúde brasileiro não está preparado para 

atender e diagnosticar essas doenças. Essas doenças, como o nome propriamente 

diz, possuem baixa incidência. Isso traz uma enorme dificuldade para os médicos 

conseguirem detecta-las.  

Além disso, por não serem comuns e consequentemente não vendíveis em larga 

escola, a indústria farmacêutica não tem grande interesse comercial em 

medicamentos para as mesmas. Segundo a Interfarma, 95% dessas doenças não 

tem cura e dependem de cuidados paliativos, muitas vezes caros.  
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15 MAIS MÉDICOS 

 

 

O Programa “Mais Médicos” é um programa criado com o intuito de melhoria de 

atendimento no SUS, levando mais médicos para lugares onde esses profissionais 

estão em falta, promovendo não só aumentar o número de médicos como também 

mais investimentos na infraestrutura, ampliação das vagas de medicina e 

melhoramento na formação médica. 

Esse programa trouxe para participar dele médicos estrangeiros (cubanos), logo que 

chegaram participaram de um curso sobre o programa público de saúde brasileira e 

língua portuguesa. Logo após desse período, foram já designados para seus postos 

de trabalho. 

 

              15.1 Falta de médicos 

 Apesar da quantidade de vagas na área de medicina terem crescido, e a população 

não ter crescido no mesmo volume, ainda existe a falta de médicos. Segundo João 

Carlos Simões (Editor Cientifico da Revista Médico Residente): 

“O Conselho Federal de Medicina (CFM) 

apresentou, recentemente, a seguinte estatística de 

médicos ativos no Brasil, em 2011, cujo valor 

chegou a 371.788 profissionais. Destarte, o índice 

chega a 1,95 médicos por 1.000 habitantes. ” 

" Analisando o folder da OPAS, verificamos que 

países como Canadá e os Estados Unidos têm 

entre 20 e 25 médicos por 10 mil habitantes, o que 

dá uma relação de 2, 2,5 médico por mil habitantes.” 

 

As escolas de medicina preparam mal, tanto na estrutura curricular tanto na base 

acadêmica, os médicos, o que torna esse profissional deficiente. Existe também a 

má distribuição desses médicos no Brasil, ou seja, as áreas mais rurais ficam mais 

propensas à falta de médicos. 
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Os médicos por sua vez, não aceitam trabalhar em instituições públicas por ser 

desgastante para eles, já que são obrigados a trabalhar em consultórios minúsculos, 

fazer diversos atendimentos que não são da sua área por falta de especialistas no 

local, falta de materiais básicos, tornando o trabalho deles cada vez difícil e seus 

esforços sem retorno. 
Figura 11: charge Mais Médicos 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Meus Nervos, 2013 
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16 METODOLOGIA  

 

 

Para o desenvolvimento deste projeto tornar-se viável, foram utilizadas determinadas 

linguagens de programação e programas. Entre eles, por tratar-se de um site, foram 

necessários HTML (Hypertext Mark-up Language) e CSS (Cascading Style Sheets) 

para a construção do layout do site. A programação de todos os comandos e 

funções foi realizada em PHP (Hypertext Preprocessor) e Javascript. Durante a 

programação, fez-se uso do Notepad++, para a criação dos códigos e do Wamp 

para a execução dos mesmos.  

As imagens do site foram editadas no Adobe Photoshop.  

O banco de dados do Help Us foi construído em MySql, com o auxílio do Wamp.  

 

16.1 PHP 

O PHP (Hypertext Preprocessor) é uma linguagem de uso geral, muito utilizada, e 

especialmente adequada para o desenvolvimento web e que pode ser embutida 

dentro do HTML. É uma linguagem de programação do lado do servidor gratuito e 

independente de plataforma 

 

16.2 HTML 

 

Ele permite a criação de páginas (documento) que podem ser transmitidos pela 

internet. 

 

16.3 MySQL 

 

Ele gerencia o banco de dados através do SQL como interface. 
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16.4 NotePad++ 

 

Ele é um editor de texto e código fonte mais avançado que os outros por suportar linguagens 

como: C, C++, Java, C#, XML, HTML, PHP, Javascript, ASCII art, doxygen, ASP, 

VB/VBS, SQL, Objective-C, CSS, Pascal, Perl, Python, Lua, TeX, TCL, Assembly, 

Ruby, Lisp, Scheme, Properties, Diff, Smalltalk, Postscript, VHDL, Ada, Caml, AutoIt, 

KiXtart, Matlab, Verilog, Haskell e InnoSetup. 

 

16.5 WAMP (Windows, Apache, Mysql, PHP) 

 

É um pacote de programas que instala automaticamente o Apache 1.331, PHP, 

MySQL database, PHPmyadmin e SQLitemanager. Utilizado também para hospedar 

sites e armazenar dados (banco de dados). 

 

16.6 Javascript 

 

É uma linguagem de programação que facilita a comunicação com a internet, ele 

controla o HTML e o css. 

 

16.7 JQuery 

 

É um framework de Javascript que é uma coleção de funções e métodos. 

 

16.8 Adobe Photoshop 

 

É um programa que auxilia na edição de fotos. 
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17 IMAGENS DO SISTEMA 

 
 
 

Página inicial  
Figura 12: página inicial 

Fonte: Autoria própria, 2015 

Apresentação e propaganda do site, incentivando as pessoas a se cadastrarem. 

Fonte: Autoria própria, 2015 

Figura 13: home 1 
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Onde o usuário realiza o cadastro, para pode ser feito ele precisa entrar com 

seu e-mail, nome, criar uma senha e identificar a situação que se encontra. 

Figura 14: cadastro 1 

 

Depois do cadastro feito ele é mandado para a página de login onde pode se 

conectar à rede. 

 

Fonte: Autoria Própria, 2015 

Figura 15: login 

Fonte: Autoria Própria, 2015 
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Assim que se conectar ao site, terá a visão total sua, onde poderá escolher seus 

sintomas e a gravidade deles (qualidade), caso você não consiga achar o sintoma 

que sente também existe a possibilidade de estar escrevendo-o, o usuário tem a 

opção de escrever uma mensagem relatando como está se sentindo. 

Figura 16: perfil 1 

 

Caso queira mudar o seu perfil, o usuário deve ir em configurações e editar suas 

informações, a adição de foto de perfil também será feita nesta página, depois das 

mudanças realizadas aperte o botão atualizar e recarregue a página para que seus 

novos dados apareçam. 

 

Fonte: Autoria Própria, 2015 

Figura 17: perfil 

Fonte: Autoria Própria, 2015 
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Os fóruns são feitos para poder achar pessoas com o mesmo problema, e no 

mesmo território que o seu, para melhor interação e troca de informações, caso 

ainda seja inexistente o seu problema o usuário poderá criar um novo fórum. 

  

Quando acessar o fórum, aparecera as conversas anteriores, e clinicas que estão 

disponíveis. 

 

 

Figura 18: pesquisa do fórum 1 

Figura 19: dentro de um fórum 1 

Fonte: Autoria Própria, 2015 

Fonte: Autoria Própria, 2015 
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Quando o usuário entrar nas clinicas disponíveis, aparecerá também a opção 

de indicar uma nova clínica. Por exemplo: A própria clínica onde ele faz o 

tratamento 

 

 

Caso adicione uma nova clínica, terá de preencher as informações sobre a clínica. 

Assim que o endereço estiver preenchido o site mostrará um mapa   com sua 

localização para melhor visualização. 

 

Figura 20: clínicas disponíveis 1 

Figura 21: adicionando novas clínicas 1 

Fonte: Autoria Própria, 2015 

Fonte: Autoria Própria, 2015 
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Caso queira adicionar alguém como amigo é só visitar o perfil da pessoa e clicar em 

acompanhar trajetória, que a solicitação de amizade será enviada. 

A solicitação pode ou não ser aceita pelo seu amigo, caso seja aparecera à foto da 

pessoa no campo companheiros. 

  

 

Você poderá enviar uma mensagem de ajuda no perfil da pessoa que somente 

poderá ser excluído pela pessoa dona do perfil que recebeu. 

Figura 22: localização clínica 1 

Fonte: Autoria Própria, 2015 

Fonte: Autoria Própria, 2015 

Figura 23: Perfil de usuário 
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Figura 24: Aceitar Amigos 

Fonte: Autoria Própria, 2015 

Figura 25 Mensagens 

Fonte: Autoria Própria, 2015 
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CONCLUSÃO 

 

 

Após pesquisas realizadas sobre a situação do sistema de saúde no Brasil, tanto 

público (SUS), quanto privado (convênios e particulares), foram detectadas 

situações que podem vir a comprometer a saúde de seus pacientes.  

O SUS, Sistema Único de Saúde, conta com demanda superior à capacidade, 

ocasionando extensas filas e um enorme tempo de espera. Essa realidade leva 

muitos usuários a procurarem convênios e médicos particulares, que apesar de 

cobrarem taxas exorbitantes de seus clientes, ainda assim são deficientes.  

Pode-se dizer que o diagnóstico muitas vezes é precipitado, confuso e comumente 

errôneo, causando sofrimento a muitos pacientes e suas famílias. A situação é ainda 

mais grave quando se trata de doenças raras, que afligem atualmente 6% da 

população brasileira, o equivalente a 13 milhões de pessoas.  

Algumas unidades de saúde não estão preparadas para diagnosticar e tratar 

brasileiros que possuem algum tipo de patologia considerada rara. Além da baixa 

incidência, muitas dessas doenças têm tratamentos caros e muitas vezes vitalícios.  

E foi a partir da detecção desses problemas que o Help Us visa atuar. É comprovado 

que a troca de experiências e informações entre pessoas que possuem a mesma 

enfermidade é benéfica para ambos, podendo descobrir novos tratamentos e clinicas 

especializadas, e é esse o foco que o Help Us procurou atender.  
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