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RESUMO 

 
A obesidade é considerada um problema da sociedade moderna atingindo elevada porção da população. A 
redução da incidência de obesidade contribuiria significativamente com a redução do número de 
adolescentes hipertensos e de futuros adultos com doenças cardiovasculares ou renais. Com as inovações 
no âmbito das tecnologias móveis, os aplicativos estão sendo bem aceitos, porém, o público mostra desejo 
pelos que são gratuitos. Neste contexto, este trabalho desenvolve o Health Now, um aplicativo totalmente 
gratuito para auxiliar no monitoramento da massa corporal. O intuito é promover a saúde e o bem-estar dos 
usuários por meio da coleta periódica da massa corporal e notificações de hábitos saudáveis, como por 
exemplo, beber a quantidade adequada de água, sugestões de legumes e frutas, recomendação de 
exercícios, entre outros. 

 
PALAVRAS-CHAVE: aplicativo; obesidade; saúde. 
 

1         INTRODUÇÃO 
 
A obesidade hoje em dia, é considerada um grande problema da sociedade 

moderna, atingindo elevada porção da população infantil (XAVIER et. al., 2015). Neste 
contexto, Bloch et. al. (2016) realizaram um estudo avaliando simultaneamente a pressão 
arterial e o índice da massa corporal (IMC), chegando à conclusão de que cerca de 200 
mil adolescentes brasileiros não teriam Hipertensão Arterial se não fossem obesos.  

É possível que o excesso de peso anteceda elevação da pressão arterial, 
considerando uma população jovem sem manifestações clínicas de doença 
cardiovascular ou renal (BLOCH et. al., 2016). Nesse cenário, Bloch et. al. (2016) afirma 
que a eliminação da obesidade reduziria significativamente o número de adolescentes 
hipertensos e de futuros adultos com doenças cardiovasculares ou renais. Apesar de não 
medir a composição corporal, o IMC é de suma importância para o acompanhamento de 
exame de saúde e uma possível intervenção (D´AVILA; LIBERALI; NAVARRO, 2012).  

Com o aumento das doenças crônicas, diminuição do acesso aos cuidados clínicos 
e as inovações no âmbito das tecnologias móveis, houve uma expansão no uso de 
dispositivos móveis no contexto da saúde, e assim, surgindo diversos estudos na área de 
saúde e tecnologia com intuito de compreender e criar sistemas tecnológicos persuasivos 
que são efetivos (BARBOSA; CAZELLA, 2016).  

Barbosa e Cazella (2016) realizaram um estudo com as principais funcionalidades 
de aplicativos móveis direcionados ao controle da obesidade, no qual, com base nos 
resultados, segundo os autores, os aplicativos apresentaram as seguintes 
funcionalidades: (1) layout agradável e persuasivo; (2) calculadora para IMC; (3) gráficos 
de desempenho e (4) lembretes. Ainda, de acordo com os autores, não há aplicativos 
gratuitos em todas as suas funcionalidades. 

Aplicativos de monitoramento da saúde podem representar uma solução para 
promover a saúde em casa, melhorando a qualidade de vida para a sociedade, redução 
dos custos operacionais para o governo e diminuição da demanda de serviços nas 
unidades hospitalares (BARROS et. al., 2011).  
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As intervenções via dispositivos móveis estão sendo bem aceitas, porém, o público 
mostra desejo por aplicativos gratuitos, assim, o acesso para as políticas públicas em 
saúde através das tecnologias móveis ainda precisa ser mais bem difundido entre os 
órgãos públicos brasileiros (BARBOSA; CAZELLA, 2016).  

Neste contexto, o objetivo deste trabalho é desenvolver o Health Now, um 
aplicativo para facilitar o cálculo, o registro e o acompanhamento do IMC. 
 
2         METODOLOGIA 

 
Trata-se de uma pesquisa exploratória, de cunho quali-quantitativa, na qual, o 

Health Now será desenvolvido e avaliado. 
Para a análise e a compreensão dos objetivos do aplicativo, participaram do 

processo: a nutricionista, a professora de biologia, a programadora e o professor de 
dispositivos móveis. A nutricionista e a professora de biologia conduziram a discussão, 
esclarecendo os fatores relacionados aos requisitos do aplicativo e elencando os 
cuidados necessários para o seu desenvolvimento.  

A desenvolvedora assumiu as tarefas da parte técnica do desenvolvimento 
(análise, design, programação, testes, implantação e treinamento). O professor de 
dispositivos móveis definiu as etapas e as prioridades do desenvolvimento. 

Cada área de conhecimento possuía linguagens próprias e distintas, necessitando 
adequações, já que o processo de desenvolvimento envolve um espaço colaborativo. 
Assim, para o estabelecimento do diálogo, foi utilizado a Unified Modeling Language 
(UML), que segundo Bezerra (2015), é uma linguagem visual que auxilia na compreensão 
das funções e a estrutura definida no modelo do sistema. 

Após a compreensão do problema, determinaram-se as diretrizes do aplicativo, 
estabelecendo a visão geral do aplicativo e características do público-alvo.  

Para o desenvolvimento do aplicativo, algumas características da metodologia ágil 
Scrum foram adotadas, que segundo Sbrocco e Macedo (2012), é um processo de metas 
que divide o projeto em ciclos com a identificação de funcionalidades e suas respectivas 
prioridades.  

 Com a finalização do aplicativo, será realizado a validação e a verificação. A 
validação será uma atividade para certificar se o aplicativo atenderá as necessidades e as 
expectativas dos usuários (público alvo) e a verificação, se o aplicativo atenderá aos 
requisitos definidos.  

A validação e a verificação são processos separados e independentes. A primeira 
será realizada pela nutricionista e a professora de biologia e a segunda pelo professor de 
desenvolvimento de dispositivos móveis e 6 voluntários interessados a testar o aplicativo. 

 
2.1      FERRAMENTAS 

 
Adotou-se a plataforma Ionic v 5.0, que permite o desenvolvimento de aplicativos 

móveis multiplataforma, ou seja, a partir de um código central utilizando tecnologias web, 
pode-se criar uma aplicação para diversas plataformas mobile, como iOS ou Android. 

O Ionic é uma solução que viabiliza a construção das interfaces do aplicativo (telas) 
utilizando tecnologias comumente empregadas na construção das páginas web. Desta 
forma, as interfaces do Health Now foram desenvolvidas utilizando a linguagem de 
marcação Hypertext Markup Language (HTML) e a linguagem de programação 
JavaScript.  

O HTML é uma linguagem de marcação utilizada para definir o conteúdo de uma 
página web (títulos, menus, cabeçalho) e o JavaScript provê a interatividade da página 
(WORLD WIDE WEB CONSORTIUM, 2018). 
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Com intuito de proporcionar a conversão do código JavaScript com as 
funcionalidades mais recentes, utilizou-se a linguagem de programação TypeScript, que, 
dentre diversas outras funcionalidades, permite o desenvolvimento do projeto no 
paradigma orientado a objeto. 

Para a persistência de dados, adotou-se o Firebase, uma plataforma, na qual, os 
dados são armazenados e sincronizados em tempo real com todos os clientes conectados 
(FIREBASE, 2017). 

 
3  RESULTADOS ESPERADOS 
 

Acredita-se que o Health Now possa auxiliar as pessoas que buscam uma vida 
saudável, permitindo o registro de forma intuitiva, de fácil acesso e sem custos do 
acompanhamento do IMC. Além do cálculo do IMC, os dados informados pelo usuário 
serão compilados e apresentados por meio de gráficos, facilitando a compreensão das 
informações por meio da apresentação do avanço ou do regresso da massa gorda. 

O aplicativo possuirá o sistema de notificações, que conforme os dados coletados e 
configurações personalizáveis, o usuário receberá lembretes de hábitos saudáveis, como 
por exemplo, beber a quantidade adequada de água, sugestões de legumes e frutas, 
recomendação de exercícios, entre outros, e assim, auxilie na gestão dos hábitos 
saudáveis. 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Atualmente, o sobrepeso e a obesidade é algo cada vez mais emergente no Brasil 

e torna-se preocupação do Ministério da Saúde, pois são fatores de risco para doenças 
crônicas, tais como hipertensão e diabetes. No Brasil, mais da metade de população está 
nesta categoria (52,5%) e destes, 17,9% são obesos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). 

Com o crescimento do uso de dispositivos móveis, os aplicativos são utilizados 
para os mais diversos fins, tais como jogos, comunicação e entretenimento, e assim, se 
tornam importantes ferramentas para acesso à informação e educação da saúde.  

Neste contexto, este trabalho desenvolve um aplicativo que visa promover hábitos 
saudáveis, incentivando à prática de hábitos saudáveis por meio da apresentação de 
informações a respeito do índice da massa corporal e notificações que auxilie a uma vida 
mais saudável. 

Para o processo de desenvolvimento do aplicativo, adotou-se um espaço coletivo e 
multidisciplinar. Professores, uma nutricionista e uma desenvolvedora participaram neste 
processo. A etapa de coleta de dados, análise/modelagem do projeto e a definição de 
requisitos já foram concluídas. Atualmente, o projeto está na fase de desenvolvimento. 

O aplicativo será disponibilizado de forma gratuita, com isso, espera-se que o 
Health Now contribua na melhora ao acesso à informação em saúde, a fim de estimular o 
usuário a manter ou iniciar práticas benéficas à sua saúde e bem-estar.  

Como continuidade deste projeto, o aplicativo será concluído e será realizado o 
teste de validação do aplicativo, avaliando a aceitação dos usuários e se o aplicativo 
atinge os seus objetivos. 

Este é um trabalho da disciplina de Programação Orientada a Objeto do Curso 
Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal do Paraná, 
campus Paranavaí. Tendo como intuito ensinar o desenvolvimento de software através do 
paradigma orientado a objetos. 
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