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Project abstract:Project abstract:

O Modelo Informacional é uma representação conceitual e canônica, onde os elementos

referentes a um documento específico são modelados em seções e blocos de dados, com seus

respectivos tipos de dados a serem informados. Também são informadas as referências para o

uso de recursos terminológicos." (BRASIL,  2020).

O objetivo do presente trabalho é construir um Modelo Informacional que subsidiará o

desenvolvimento de ferramenta computacional de apoio à atenção primária em saúde (APS)

para o referenciamento acurado de desordens bucais potencialmente malignas (DBPM). 

Trata-se de estudo pesquisa-ação, com abordagem analítica, realizado em parceria com a

UFO,CGIS, INF e CGDB. 

Essa pesquisa é parte de um projeto original, intitulado “Programa de prevenção do câncer de

lábio, da cavidade oral e da orofaringe: processo de intervenção e custo-efetividade”,

(Protocolo CEP/UFG No. 3.270.048; CEP/HAJ Nº. 3.304.492). 

1 fase - Elaboração do Modelo Informacional com base em evidências científicas1 fase - Elaboração do Modelo Informacional com base em evidências científicas  ;
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2 fase - Validação do Modelo Informacional;2 fase - Validação do Modelo Informacional;

3 fase - Mapeamento entre os códigos das terminologias clínicas e as variáveis presentes no3 fase - Mapeamento entre os códigos das terminologias clínicas e as variáveis presentes no

Modelo Informacional validado.Modelo Informacional validado.

Start date: Start date: 11-02-2020

End date: End date: 11-03-2022

Last modified: Last modified: 11-21-2021

Copyright information:Copyright information:

The above plan creator(s) have agreed that others may use as much of the text of this plan as they

would like in their own plans, and customize it as necessary. You do not need to credit the

creator(s) as the source of the language used, but using any of the plan's text does not imply that

the creator(s) endorse, or have any relationship to, your project or proposal
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MODELO INFORMACIONAL MODELO INFORMACIONAL PARA IDENTIFICAÇÃO PRECOCE DAS LESÕESPARA IDENTIFICAÇÃO PRECOCE DAS LESÕES
POTENCIALMENTE MALIGNAS DE LÁBIO E CAVIDADE ORAL (DBPM)POTENCIALMENTE MALIGNAS DE LÁBIO E CAVIDADE ORAL (DBPM)

Data CollectionData Collection

What data will you collect or create?What data will you collect or create?

Consenso dos especialistas baseado na Geração de Evidências Clínicas através da Experiência,

Resultados de Estudos de Pesquisa bem Elaboradas, fundamentadas em QUALQUÉR posição

metodológica, POUCO divulgado OU Opiniões e Conhecimentos Pessoais. (JBI, 2021 - tradução

nossa) . Utilizados para fundamentar os critérios clínicos que corrigem a alteração da mucosa bucal

tem o maior potencial de malignidade ou malignização. 

How will the data be collected or created?How will the data be collected or created?

Os dados serão textos do consenso dos especialistas.

Documentation and MetadataDocumentation and Metadata

What documentation and metadata will accompany the data?What documentation and metadata will accompany the data?

Os consenso dos especialistas serão armazenados em arquivos do EXCEL. Cada opinião será

analisada  individualmente.  Serão nomeados  conforme a esturuda do modelo informacional, por

ex: 

Ethics and Legal ComplianceEthics and Legal Compliance

How will you manage any ethical issues?How will you manage any ethical issues?

O projeto

Essa pesquisa é parte de um projeto original, intitulado “Programa de prevenção do câncer de lábio,

da cavidade oral e da orofaringe: processo de intervenção e custo-efetividade”, (Protocolo CEP/UFG

No. 3.270.048; CEP/HAJ Nº. 3.304.492), seguindo as normas do CONSORT-STATEMENT. Os

especialistas  selecionados sera ̃o informados detalhadamente sobre a realizac ̧a ̃o da pesquisa e sobre a

importância do cumprimento dos princípios éticos.

How will you manage copyright and Intellectual Property Rights (IP/IPR) issues?How will you manage copyright and Intellectual Property Rights (IP/IPR) issues?
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Os resultados obtidos serão de propriedade da universidade e agências de fomento, podendo ficar

disponíveis em bancos públicos para acesso pela população.

Storage and BackupStorage and Backup

How will the data be stored and backed up during the research?How will the data be stored and backed up during the research?

  Além de estarem armazenados no acervo pessoal da pesquisadora (computador, Google drive,

dropbox), como backup os dados serão armazenados no Google drive institucional da

pesquisadora (capacidade de 1TB), permitindo assim a recuperação dos dados em casos de

perda.  

How will you manage access and security?How will you manage access and security?

Os resultados obtidos serão de propriedade da universidade e agências de fomento, podendo ficar

disponíveis em bancos públicos para acesso pela população. Através de emails e drive google os

dados poderão ser compartilhados com possíveis colaboradores, sendo apenas editáveis pela

pesquisadora, orientadora e co-orientador do projeto. Em relação a segurança dos dados, o acesso

aos sistemas de armazenamento em nuvem eletrônica é realizado por senhas, garantindo a segurança

dessas informações. A Universidade Federal de Goiás  possui um repositório institucional que serve

também para armazenamento e backup do material fina.

Selection and PreservationSelection and Preservation

Which data are of long-term value and should be retained, shared, and/or preserved?Which data are of long-term value and should be retained, shared, and/or preserved?

Os dados da pesquisa são considerados de médio a longo prazo, já que a mesma irá 

apresentar informações sobre um modelo com o consenso de especialista que pode ser modificado

conforme novas evidências.

What is the long-term preservation plan for the dataset?What is the long-term preservation plan for the dataset?

No decorrer da pesquisa alguns dados serão selecionados para produção e publicação de

artigos científicos e apresentações em congressos e simpósios, sendo então disponibilizados

em livre acesso para a comunidade científica. Todos os dados serão preservados por, no mínimo, 10

anos após a finalização do estudo. Backups e atualizações de softwares para preservação dos dados

serão realizados caso necessário e conforme a rotina da Universidade Federal de Goiás.
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Data SharingData Sharing

How will you share the data?How will you share the data?

Os artigos científicos publicados durante o projeto poderão ser encontrados através de

pesquisas bibliográficas realizadas por terceiros nas bases de dados, devendo ser citados se

utilizados. Se houver solicitações de acesso aos dados antes da publicação de artigos, estas serão

analisadas e estarão passíveis ou não de liberação de acesso aos dados da pesquisa.

Are any restrictions on data sharing required?Are any restrictions on data sharing required?

Não. O Repositório institucional da Universidade Federal de Goiás (UFG) é um sistema de

armazenamento de informações que visa reunir, preservar, disseminar, promover e dar acesso à

produção

intelectual de uma comunidade institucional em diferentes formatos digitais, de forma livre e

gratuita. Se houver necessidade de embargo, por conta de publicação ou artigo, a Universidade

conta com um sistema integrado que protege o documento.

Responsibilities and ResourcesResponsibilities and Resources

Who will be responsible for data management?Who will be responsible for data management?

A pesquisadora Suse Barbosa Castilho será a responsável pelo gerenciamento de dados da pesquisa,

sendo

periodicamente apresentados a orientadora e ao co-orientador do projeto para revisão dos

resultados.

What resources will you require to deliver your plan?What resources will you require to deliver your plan?

Os recursos necessários ao desenvolvimento da pesquisa são o livre acesso as bases de

dados, a fim de se realizar pesquisas bibliográficas periódicas, além de acesso  ao modelo

informacional   para subsidiar o desenvolvimento de software para processamento e refinamento dos

dados coletados
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