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RESUMO 
 
Com o advento do capitalismo no mundo moderno, fatores sociais e econômicos são coagidos              
aos cidadãos e, com eles, sobrevém o consumo de produtos prejudiciais à saúde humana              
contrapondo a melhoria da qualidade de vida. O diabetes é uma das Doenças Crônicas Não               
Transmissíveis (DCNT) que requer urgência no tratamento e devida atenção mundial. O            
relatório International Charter of rights and responsibilities of people with diabetes (Carta            
Internacional de direitos e responsabilidades das pessoas com diabetes), publicado pela           
Federação Internacional de Diabetes (s. a.) estima que a doença afeta atualmente mais de              
trezentos milhões de pessoas e, se nada for feito, terá um crescimento para quinhentos              
milhões em apenas uma geração. Dentre este cenário, as doenças crônicas são consideradas             
um problema global de saúde e requerem uma atenção redobrada, tendo as soluções             
tecnológicas como aliada para seu controle e monitoramento. Portanto, o presente trabalho            
trata-se de uma pesquisa de natureza aplicada, que teve como objetivo construir o Mínimo              
Produto Viável (MVP) de uma ferramenta capaz de auxiliar o dia a dia de portadores de                
Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2). Para a construção da aplicação, foram realizadas pesquisas,             
a fim de compreender as DCNT, Diabetes Mellitus, Big Data, bem como, outras áreas que               
interligam as aqui citadas. Após a compreensão das áreas propostas, foram estabelecidos            
requisitos de sistema, derivados de outras aplicações já existentes no mercado junto à             
validação de um profissional da saúde e portador de Diabetes Mellitus. Com isso, foi criado               
um projeto de sistema que visa atender os pacientes com DM2 através de um banco de dados                 
que utiliza conceitos de Big Data. Por fim, como resultado final desta pesquisa, foi possível               
criar um MVP, derivado do projeto criado, capaz de auxiliar pacientes para um melhor              
gerenciamento dos medicamentos utilizados, consultas ao médico e controle de hemoglobina           
Glicada. 
 
Palavras-chave: Diabetes Mellitus. Doenças Crônicas. Produto Mínimo Viável. Tecnologia         
na Saúde.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DIABETES 2.0 - A TECHNOLOGICAL SOLUTION FOR CARRIERS OF CHRONIC 
DISEASES USING BIG DATA 

 
 
ABSTRACT 
 
With the advent of capitalism in the modern world, social factors and profits are coerced into                
the citizenry, and with them, comes up the consumption of products detrimental to human              
health opposing by an improvement in the quality of live. Diabetes is a of the Chronic                
Noncommunicable Disease (NCD) that requires urgency in the treatment and due worldwide            
attention. The International Chart of Rights and Responsibilities of People with Diabetes            
report, published by the International's Diabetes Federation (ESA), estimates that the disease            
affects more than three hundred million people and, if nothing is done, there is growth to five                 
hundred million in just one generation . Among this scenario, the chronic diseases are              
considers a global health problem and requers an attention redoubled, having technical            
solutions as an ally for control and monitoring. Therefore, the present work it is an applied                
research, whose objective was to construct the Minimum Viable Product (MVP) of a tool              
capable of assisting the the day by day of carriers Diabetes Mellitus Type 2 (DM2). For the                 
construction of the application, the were fulfilled research, in order to understand Diabetes             
Mellitus, Big Data, along, other areas that interconnect the mentioned ones. After the             
understanding of the areas, were established system requirements derived from other existing            
applications on the market anlong by the validation of a health professional with Diabetes              
Mellitus. With this, a system design was created that aims to attend patients with DM2               
through a database that uses Big Data concepts. Finally, as a final result of this research, it                 
was possible to create an MVP, derived from the project created,able to help patients to better                
manage the medicines used, doctor's visits and Glycated hemoglobin control. 
 

 
Keywords: Chronic Diseases. Diabetes Mellitus. Technology in Health. Minimum Viable          
Product. 
 
 
 



 

1 INTRODUÇÃO  

 

Atualmente as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são consideradas um          

problema global de saúde, sendo elas responsáveis por 70% de todas as mortes no mundo,               

segundo a Organização Mundial da Saúde (2017). Quatro grupos de enfermidades respondem            

por este número, sendo elas doenças cardiovasculares, cânceres, respiratórias crônicas e           

diabetes. Estas têm elevado o número de mortes prematuras, reduzindo a qualidade de vida da               

população e aumentado incapacidades físicas. Além disso, possuem um impacto sócio           

econômico negativo nos países do mundo e na renda familiar de quem convive com alguma               

DCNT (MALTA e SILVA JR, 2013). 

Segundo Malta e Silva Jr (2013), só no Brasil, a estimativa de perda econômica              

gerada por 3 DCNTs chega a US$ 4,18 bilhões, entre 2006 e 2015. Este número é resultado                 

da perda de produtividade no trabalho e diminuição da renda familiar de quem possui doença               

do coração, diabetes ou que já teve mesmo acidente vascular encefálico. 

Dentre as principais e mais comuns DCNT presentes no cotidiano dos indivíduos,            

pode-se citar a Diabetes Mellitus (DM), tipo 1(DM1) e tipo 2(DM2). Que por sua vez, possui                

aspectos graves e requerem urgência no tratamento e devida atenção mundial. Segundo o             

Ministério da Saúde (2006), a DM é “um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por              

hiperglicemia e associadas a complicações, disfunções e insuficiência de vários órgãos”.           

Ainda segundo eles, no Brasil, a diabetes, junto a hipertensão arterial, é a principal doença               

responsável por mortes, hospitalizações, amputações de membros inferiores, dentre outros          

casos hospitalares. De acordo com um estudo feito por Siqueira, Almeida-Pititto e Ferreira             

(2007) indivíduos com diabetes têm de 3 a 4 vezes mais chances de sofrer eventos               

cardiovasculares, com o dobro do risco de mortes quando comparados com a população em              

geral.  

Atualmente, as doenças crônicas possuem diversas soluções tecnológicas para auxílio,          

controle e monitoramento. Estas ferramentas prometem ajudar o paciente a manter o            

tratamento correto, que nos dias de hoje, é um dos principais problemas encontrados pela              

população, ao se tratar de saúde, conforme afirmam Marques, Petuco e Gonçalves (2010).  

Entretanto, todos os sistemas de informações, sejam eles de quaisquer tipos ou            

tamanhos, possuem uma característica em comum: os dados. Estes, são arquivos provenientes            

de fontes digitais diversas, com formatos, quantidades e variedades diferentes. Um estudo            



 

elaborado por Gantz e Reinsel (2012), mostrou uma expansão contínua de dados entre 2005 e               

2020. Neste período o universo digital crescerá de cento e trinta exabytes a quarenta mil               

exabytes, ou quarenta trilhões de gigabytes. O termo Big Data, em sua tradução literal para o                

português, “Grandes dados”, refere-se esta vasta quantidade de dados gerados em diversas            

fontes. 

Segundo Franco (2012) os dados são os elementos mais simples do processo de um              

sistema. Para obter significado para quem os analisa, transformam-se em informação e logo,             

em um conjunto de aprendizado, de experiências acumuladas e percepção cognitiva para            

gerar conhecimento. Para isto, sistemas com algoritmos inteligentes com instruções          

sequenciais são necessários para tratar estes dados e atingir o nível de conhecimento para              

tomar uma decisão ou ação (GALDINO, 2016), estes tipos de ferramentas podem prever             

incidentes, corrigi-los quando ocorrem e até mesmo evitá-los, de acordo com Galdino (2016).             

Com isso, uma base de dados consistente pode auxiliar em ganhos para a organização, seja               

qual for seu ramo de negócio.  

Conforme Fraga (2016), o Big Data pode ser utilizado como ferramenta para            

tratamento e solução de problemas na área da saúde, seja por ganho de eficiência, redução de                

custos e/ou prevenção. Além disso, estas informações podem identificar alternativas de           

tratamento para cada caso de paciente em específico, projetos de saúde, e redução de              

despesas, algo que é de nível elevado nesta área, como enfatiza a empresa PWC (2017). 

Portanto, para analisar um conjunto de dados e transformá-lo em conhecimento,           

podem-se utilizar sistemas com Inteligência Artificial (IA) baseados em Computação          

Cognitiva (CC) como o IBM Watson for Healthcare, que serve de apoio à tomadas de               

decisões para médicos, analisando os dados disponíveis, auxiliando em seus diagnósticos e se             

comunicando com os pacientes a partir de processamento de linguagem natural, de forma que              

os diagnósticos tenham uma maior porcentagem de acerto (WAGLE, 2013).  

A Computação Cognitiva é uma subárea de Inteligência Artificial que tem como            

objetivo replicar processos de pensamento humano em uma escala maior, unindo-se a            

capacidade de lidar com grandes quantidades de informação. Varga e Rotta (2016) afirmam             

que a Computação Cognitiva se diferencia, pois é capaz de gerar conhecimento baseado em              

um grande volume de informações estruturadas e não estruturadas. Tecnologias de           

Inteligência Artificial têm se tornado uma opção viável para diferentes tipos de diagnósticos,             

ao utilizarem algoritmos para a análise de dados coletados por meio de prontuários,             



 

informações de anamnese, exames diversos, medicamentos prescritos, entre outros, como          

menciona Lobo (2017).  

Entretanto, ao analisarmos o cenário brasileiro, os níveis de tecnologia abordados           

possuem um custo elevado, além de estar concentrado principalmente em hospitais de grande             

porte, o que dificulta o acesso a cidadãos comuns. Sendo assim, faz se necessário explorar               

tecnologias mais acessíveis para a população e que possuam uma análise mais profunda dos              

dados coletados, estes por sua vez, podem ser feitos através de aplicações web e mobile, com                

o uso de recursos de Inteligência Artificial, Computação Cognitiva e Big Data, para um              

melhor aproveitamento destes dados. 

Com base no precedente, a presente pesquisa focou em buscar as melhores técnicas e              

funcionalidades para a criação de um software capaz de auxiliar a saúde de portadores de               

Diabetes Mellitus tipo 2. Esta pesquisa foi dividida entre dois projetos (com autores             

diferentes): o primeiro focado em técnicas de Big Data para gerar um banco de dados próprio                

da aplicação, o segundo, em Computação Cognitiva para analisar e prover informações úteis             

dos dados gerados. Salienta-se que ambos os autores desenvolveram em conjunto um MVP             

(Minimum Viable Product, com tradução para o português “Produto Mínimo Viável”) de um             

produto de software para controle, acompanhamento e análise de dados da Diabetes Mellitus             

tipo II, intitulado como Diabetes 2.0, para portadores da doença. Posterior a isto, este projeto               

pautou-se em utilizar conceitos e aplicações de Big Data para a futura criação e consumo de                

uma base de dados “Big”, a fim de que o projeto subsequente de outrem possa analisá-los por                 

meio de conceitos de Computação Cognitiva. Portanto o objetivo da pesquisa foi desenvolver             

uma aplicação capaz de ajudar os portadores de DM2 e que possa coletar informações diárias               

dos pacientes para uma análise posterior. 

 

 JUSTIFICATIVA  

 
As doenças cardiovasculares, cânceres, diabetes, enfermidades respiratórias crônicas e         

doenças neuropsiquiátricas são as principais DCNT e têm respondido por grande parte das             

mortes anteriores aos 70 anos de idade e perda de qualidade de vida, gerando incapacidades e                

alto grau de limitação das pessoas enfermas em suas atividades de trabalho e lazer, além de                

provocar problemas aos serviços de saúde. Segundo Malta e Silva Jr (2013), o ministério da               

saúde tem realizado ações para o controle das DCNT no Brasil, pautados em um plano com 3                 



 

eixos, sendo eles: Eixo I - Vigilância, Informação, Avaliação e Monitoramento; Eixo II -              

Promoção da Saúde; Eixo III - Cuidado Integral. Após cinco anos de implementação do              

Plano de DCNT, diversos avanços foram registrados. Entretanto, mesmo com ações           

governamentais ocorrendo no Brasil, DCNT como diabetes e hipertensão arterial, são as            

principais responsáveis por mortes, hospitalizações, amputações de membros inferiores,         

dentre outros casos hospitalares. Tendo em vista o problema referente ao aumento global das              

Doenças Crônicas não Transmissíveis, e os avanços tecnológicos nos últimos anos,           

principalmente nas áreas de Inteligência Artificial e Big Data, torna-se relevante as            

discussões e aplicações deste tipo de tecnologia no controle e análise de dados referentes às               

doenças crônicas não transmissíveis, tais como diabetes, hipertensão, dentre outras, com           

objetivo de gerar benefícios tanto para o paciente no contexto qualidade de vida, quanto para               

o país em um âmbito financeiro. 

 

2 CONCEITOS E PREMISSAS. 

 

Esta seção tem o intuito de apresentar os conceitos e as premissas do projeto e está                

dividida em 4 subtópicos, sendo eles: Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) (2.4.1),            

que aborda conceitos e dados relativos às DCNT no mundo todo. Diabetes Mellitus (2.4.2),              

que contextualiza e estabelece a atual situação da doença e direitos de seus pacientes.              

Interação Medicamentosa (2.4.3), tratando de como a combinação de medicamentos pode           

prejudicar a saúde dos pacientes. Tecnologias para auxílio da saúde pessoal (2.4.4), trazendo             

um paralelo entre a tecnologia e saúde. Big Data (2.4.5), abordando definições e conceitos da               

área. E por fim, a seção Trabalhos Relacionados (2.4.6) que apresenta aplicações correlatas             

ao sistema proposto por este estudo. 

 

2.1 Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

 
Com o advento do capitalismo no mundo moderno, fatores sociais e econômicos são             

coagidos aos cidadãos e, com eles, sobrevém produtos prejudiciais à saúde humana            

contrapondo a melhoria da qualidade de vida. De acordo com o relatório da Organização              

Mundial de Saúde (2017, p. 41), cerca de quinze milhões de pessoas com idades entre trinta e                 



 

setenta anos padecem prematuramente de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), se           

tornando um dos maiores empecilhos para o desenvolvimento no século atual. Ainda com             

base neste relatório, como mostra o Quadro 1, obteve-se dados mundiais referentes à quatro              

classes principais das DCNT: doenças cardiovasculares, cânceres, diabetes e enfermidades          

respiratórias crônicas. 

 

Quadro 1 - Dados do Brasil sobre DCNT. 

População total do Brasil 206 000 000 

Porcentagem de mortes com DCNT 73% 

Número total de mortes com DCNT 928 000 

Risco de morte prematuras por DCNT 17% 
Fonte: Organização Mundial de Saúde (2017, p. 43). 

 

Segundo os dados do Quadro 1, a Organização Mundial da Saúde avaliou tópicos para              

monitorar os avanços a favor da prevenção desse grupo de doença em vários países. Dentre               

os tópicos citados, apenas dois não foram satisfeitos pelo Brasil, sendo o assunto base para               

este projeto: tratamento farmacológico (como o controle da glicemia) e assessoria a todas as              

pessoas que sofreram ou tenham risco de sofrer um ataque cardíaco ou cerebral nos próximos               

10 anos. Neste contexto, as doenças cardiovasculares estão diretamente ligadas ao controle da             

glicemia, principalmente por pessoas que sofrem por enfermidades crônicas como o Diabetes            

Mellitus (ou simplesmente diabetes).  

 

2.2 Diabetes Mellitus 

 
O diabetes é uma doença crônica grave que requer urgência no tratamento e devida              

atenção mundial. De acordo com um estudo feito por Siqueira, Almeida-Pititto e Ferreira             

(2007) “indivíduos diabéticos apresentam risco aumentado de 3 a 4 vezes de sofrer evento              

cardiovascular e o dobro do risco de morrer deste evento quando comparados à população              

geral”. O mesmo estudo enfatiza ainda que aproximadamente 13% dos pacientes com            

diabetes em idade acima de 65 anos, já tiveram um episódio de acidente vascular cerebral               

(AVC).  



 

O relatório International Charter of rights and responsibilities of people with diabetes            

(Carta Internacional de direitos e responsabilidades das pessoas com diabetes), publicado pela            

Federação Internacional de Diabetes (s. a.) estima que a doença afeta atualmente mais de              

trezentos milhões de pessoas e, se nada for feito, terá um crescimento para quinhentos              

milhões em apenas uma geração. Neste documento, o cenário atual sugerem que os gastos              

globais com saúde da diabetes foram de US $ 378 bilhões em 2010, equivalente a 12% de                 

todas as despesas globais com saúde. Prevê-se que isso aumente US $ 490 bilhões até 2030. 

A Federação Internacional de Diabetes (s.a.) publicou ainda que pessoas com diabetes            

e/ou cuidadores das mesmas têm direito a: 

● informação e educação sobre a doença em ênfase, incluindo prevenção, detecção            

precoce em indivíduos de alto risco, como a doença pode ser gerida de forma eficaz e                

como ter acesso a recursos educacionais e clínicos; 

● educação de autogestão de diabetes de alta qualidade no diagnóstico e sempre que             

necessário, com integração dos aspectos clínicos, comportamentais e psicossociais do          

diabetes em grupo ou individualmente; 

● envolvimento na avaliação, planejamento e implementação, bem como no         

monitoramento de diabetes, cuidados pessoais e metas de saúde; 

● informações confiáveis sobre os nomes e a dosagem de quaisquer terapias e            

medicamentos, suas ações, potenciais efeitos colaterais e interações com outras          

condições médicas e terapias específicas do indivíduo; 

● acesso individual a seus registros médicos e outras informações relevantes se           

solicitado e o direito de que essas informações sejam compartilhadas. 

Para o medir o nível de glicemia no sangue, usa-se, muitas vezes, a hemoglobina              

glicada (também conhecida como A1c), em que de acordo com Sumita e Andriolo (2006), os               

dois clínicos mais importantes sobre a avaliação do impacto do controle glicêmico sobre as              

complicações crônicas do diabetes: o Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) e o             

United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS), validaram a importância da A1c.           

Ainda de acordo com Sumita e Andriolo (2006), “essas pesquisas demonstraram que manter             

o nível de A1c abaixo de 7% no paciente diabético reduz significativamente o risco de               

desenvolvimento de complicações típicas dessa doença”.  

 



 

2.3 Interação medicamentosa 

 

A interação medicamentosa é frequentemente ligada com a polifarmácia,         

caracterizada pelo uso de cinco ou mais medicamentos por um único indivíduo, além de ser               

um termo bastante discutido quando se dá ênfase em saúde de pessoas com idade avançada.               

Dessarte, “as interações medicamentosas podem ser consideradas um tipo de reação adversa            

aos medicamentos e são intercorrências que devem ser conhecidas, monitoradas e           

controladas” (MIBIELLI et. al., 2014). 

 

“Nos últimos anos houve aumento expressivo da polifarmácia geriátrica. Esse grupo           

normalmente possui elevado índice de comorbidades, alto risco para prescrição de           

medicamentos potencialmente inapropriados e são mais suscetíveis à perda de doses           

ou erros de administração, o que compromete a adesão ao tratamento. Além disso,             

apresentam estado nutricional muitas vezes comprometido e alterações        

farmacocinéticas e farmacodinâmicas inerentes ao processo de envelhecimento. Essas         

características justificam a maior vulnerabilidade dos idosos à ocorrência de eventos           

adversos, redução de eficácia terapêutica e risco aumentado de interações          

medicamentosas” (Nascimento, 2017, p. 8). 

 

Um estudo feito por Mibielli (2014) com 577 indivíduos acima de 60 anos de idade,               

indicou que os idosos que apresentaram maior intensidade de interação medicamentosa           

usaram 5 ou mais medicamentos, apresentaram internações e consultas de saúde igual ou             

superior a 6 vezes no último ano, mostraram um pior estado de saúde e estiveram debilitados                

nos 15 dias antes das entrevistas. 

Portanto, os danos causados pela combinação de medicamentos podem ser letais a            

saúde do indivíduo, principalmente em idades mais avançadas, levando a necessidade do            

adequado acompanhamento e auxílio.  

 

2.4 Tecnologias para auxílio da saúde pessoal 

 
Adentrando em um contexto onde a tecnologia está inserida junto a saúde, é possível              

observar grandes avanços e ganhos para medicina em geral, como o IBM Watson for              

Healthcare, que serve de apoio à tomadas de decisões para médicos, analisando os dados              



 

disponíveis, auxiliando em seus diagnósticos e se comunicando com os pacientes a partir de              

processamento de linguagem natural, de forma que os diagnósticos tenham uma maior            

porcentagem de acerto (WAGLE, 2013). Entretanto, ao analisarmos o cenário Brasileiro, este            

nível de tecnologia ainda possui um custo muito alto e, está concentrado principalmente em              

hospitais de grande porte, o que dificulta o acesso a cidadãos comuns. Sendo assim, faz se                

necessário explorar tecnologias mais acessíveis para a população, como por exemplo           

aplicações móveis e web. 

As soluções móveis possuem um grande potencial para auxiliar em tratamentos de            

pacientes com doenças crônicas nas próximas décadas, visto que, essas soluções prometem            

ajudar o paciente a manter o tratamento correto, que atualmente, é um dos principais              

problemas encontrados pela população ao se tratar de saúde, conforme afirmam Marques,            

Petuco e Gonçalves (2010). Consequentemente, a qualidade de vida de quem mantém o             

tratamento aumenta consideravelmente. 

 

2.5 Big Data aplicado na área da Saúde 

 
De acordo com Gustavo, líder de marketing da IBM (2017), geramos cerca de 2              

quintilhões de bytes de dados diariamente, sendo 90% gerados apenas nos últimos 2 anos.              

Esta quantidade de dados pode auxiliar diferentes ramos de negócio, que ao analisá-los             

podem tornar informações úteis para auxílio na tomada de decisão mais assertiva, levando ao              

termo Big Data. Assim como mostra o Quadro 2, há várias definições para este termo. 

 

Quadro 2 - Definição para Big Data. 

Definição Autor 

 “Big Data é uma quantidade de dados suficientemente 
grande que leve a uma mudança nas formas tradicionais de 
análise de dados.” 

Filho Chiavegatto (2015) 

 “Big data é um termo aplicado a conjuntos de dados cujo 
tamanho ou tipo está além da capacidade dos bancos de 
dados relacionais tradicionais de capturar, gerenciar e 
processar os dados com baixa latência”. 

IBM (sem ano) 

 “Big Data, então, se trata de um conjunto de tecnologias 
que são capazes de analisar e processar grandes quantidades 

Volpato (2014) 



 

de dados de diferentes fontes, usando ferramentas e recursos 
que sejam capazes de fazer isso em alta velocidade.” 

 “O armazenamento e a recuperação de uma grande 
quantidade de dados estruturados e não estruturados em um 
intervalo de tempo desejável é um desafio. Algumas dessas 
limitações para lidar e processar uma grande quantidade de 
dados com as técnicas tradicionais de armazenamento 
levaram ao surgimento do termo Big Data.” 

Bhadani e Jothimani (2016)  

 “Definindo Big Data: o modelo 3V Muitos analistas usam o 
modelo 3V para definir Big Data. Os três Vs representam 
volume, velocidade e variedade.” 

Mitchell et. al. (2012) 

Fonte: a autora. 

 

Portanto, O termo Big Data, em sua tradução literal para o português, “Grandes             

dados”, faz jus ao próprio nome, pois refere-se a uma vasta quantidade de dados gerados em                

diversas fontes, tipos e tamanhos que podem ser analisados e posteriormente, gerar            

informações úteis para a tomada de decisões.  

Por conseguinte, uma base de dados consistente pode auxiliar em ganhos para a             

organização, seja qual for seu ramo de negócio. Conforme Fraga (2016), o Big Data pode ser                

utilizado como ferramenta para tratamento e solução de problemas na área da saúde, seja por               

ganho de eficiência, redução de custos e/ou prevenção. Além disso, estas informações podem             

identificar alternativas de tratamento para cada caso de paciente em específico, projetos de             

saúde, e redução de despesas, algo que é de nível elevado nesta área, como enfatiza a empresa                 

PwC (2017). 

A criação de um sistema de banco de dados para guardar as informações dos usuários,               

como: sexo, peso, idade, cidade, país, número de remédios tomados e tipo de doença, entre               

outros, pode levar a uma análise adequada da ocorrência de enfermidades em determinadas             

cidades do país para auxiliar programas de prevenção mais direcionados e eficazes, por             

exemplo. Logo, este projeto conta com uma base de dados dos usuários de um sistema da                

saúde para posterior anaĺise de padrões entre os mesmos, por meio de Computação Cognitiva              

(CO), para gerar estatísticas com informações úteis e relevantes aos próprios usuários ou             

profissionais ligados a área da saúde. 

 



 

2.6 Trabalhos relacionados 

 
Atualmente já existem diversos sistemas mobile no mercado, que tem como objetivo,            

ajudar pessoas que possuem diabetes. As principais aplicações para pessoas com doenças            

crônicas com base em dados de sugestões e downloads da Google Play Store são              

apresentadas no Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Ferramentas da saúde e suas descrições 

Ferramenta móvel (mobile) Descrição 

CUCO: Lembrete de medicamentos  1 Assistente de saúde digital que lembra o 
horário dos remédios. 

Mindsafe lembrete de medicação   2 Aplicativo que ajuda a manter o tratamento 
de pessoas com pressão arterial, glicemia, 
entre outras medições. 

Hora do remédio  3 Aplicação que dispara simples alarmes no 
momento de tomar cada remédio. 

Caixa de remédios  4 Avisa horários, orienta no uso e alerta de 
riscos referentes a medicação 

GliControl  5 Permite manter um registro diário e 
gerenciamento do seu tipo de diabetes. 

MySugr  6 Aplicativo para rastrear níveis de glicemia 
diariamente 

Diabete - Diário Glucose  7 Assistente para diabéticos, mostrando 
relatórios e nível de glicose 

Diabetes Monitor  8 Fornece uma maneira fácil e intuitiva para 
registrar, analisar e controlar a diabetes 

Afya pap  9 Principal aplicação que é utilizada para 
controle de diabetes e hipertensão 

1 Disponível em: <https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.drcuco>. Acessado em: 08/05/2018. 
2 Disponível em: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.medisafe.android.client>. Acessado em: 08/05/2018.  
3 Disponível em: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jmsoft.medicinereminder>. Acessado em: 08/05/2018. 
4 Disponível em: <https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.caixaderemedios>. Acessado em: 08/05/2018. 
5 Disponível em: <https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.softbycloud.glicontrol>. Acessado em: 08/05/2018. 
6 Disponível em: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mysugr.android.companion>. Acessado em: 08/05/2018. 
7 Disponível em: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.szyk.diabetes>. Acessado em: 08/05/2018. 
8 Disponível em: <https://play.google.com/store/apps/details?id=io.huannguyen.diabetesmonitor>. Acessado em: 08/05/2018. 
9 Disponível em: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.baobabcircle.afyapap>. Acessado em: 08/05/2018. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.drcuco
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.medisafe.android.client
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jmsoft.medicinereminder
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.caixaderemedios
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.softbycloud.glicontrol
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mysugr.android.companion
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.szyk.diabetes
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.huannguyen.diabetesmonitor
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.baobabcircle.afyapap


 

Gather Health Family Diabetes  10 Aplicação que ajuda os familiares a 
controlar o açúcar no sangue de parentes 

Diabéticos receitas  11 Aplicativo que fornece receitas de pratos 
saudáveis para pessoas com diabetes 

Diabetes:M  12 Aplicativo que ajuda a acompanhar, analisar 
e manter a diabetes dos usuários sob 
controle 

Fonte: a autora. 

 

Ao analisar as ferramentas apresentadas no Quadro 2 é possível observar algumas            

funcionalidades que serão semelhantes ao sistema proposto neste projeto, dentre elas,           

destacam-se: lembretes de horários dos remédios; controle dos níveis de glicemia; alertas de             

riscos da medicação; e disponibilização de relatórios referente a saúde do usuário. 

Ao passo que, outras características não serão pertinentes no escopo atual da            

aplicação, como: fornecimento de receitas alimentares para diabéticos; e controle familiar do            

nível de glicemia. 

Portanto, com base no pressuposto e, podendo haver alterações, as principais           

características da aplicação se embasam em: controle de glicemia; lembretes dos horários dos             

medicamentos; gerenciamento de consultas dos pacientes; e informações de saúde. 

Dentre as ferramentas analisadas, não foi possível identificar, em nenhum dos casos, o             

uso dos dados fornecidos pelo paciente de forma que contribuam para análise médica ou para               

fins de pesquisa, apenas para controle pessoal do próprio usuário. 

 

3 METODOLOGIA 

 
A metodologia científica é de natureza aplicada na qual o produto será tanto o projeto               

de software quanto um MVP. Para tal, foi realizada uma pesquisa bibliográfica exploratória             

para compreensão da temática, com pesquisa documental para melhor compreensão das           

necessidades. Para o desenvolvimento do projeto de software, foram utilizados alguns dos            

artefatos e eventos propostos pela gestão de projetos SCRUM (SOMMERVILLE, 2011), tais            

como Diagrama de Classes, Caso de Uso, Protótipos, dentre outras. A proposta é obter              

10 Disponível em: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gatherhealth.gatherdm>. Acessado em: 08/05/2018. 
11 Disponível em: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cookware.diabeticrecipes>. Acessado em: 08/05/2018. 
12 Disponível em: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mydiabetes>. Acessado em: 08/05/2018. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gatherhealth.gatherdm
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cookware.diabeticrecipes
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mydiabetes


 

feedback de clientes em potenciais do Lean Startup (RIES, 2012), além das boas práticas de               

programação do Extreme Programming (XP) tais como programação em pares, integração           

contínua e refatoração (BECK, 2000).  

Diante do objetivo do trabalho “desenvolver uma aplicação capaz de ajudar os            

portadores de DM2 e que possa coletar informações diárias do paciente para uma análise              

posterior mais profunda.”, foi definido o delineamento da pesquisa em 5 etapas para serem              

desenvolvidas. 

Etapa 01 - Compreender as doenças crônicas e a diabetes Mellitus tipo 2, na sua generalidade,                

além de sua influência na vida de seus portadores; 

Etapa 02 - Detectar e analisar as ferramentas já existentes no mercado e como elas atendem                

os usuários, quais dados as mesmas coletam e como é feita esta coleta; 

Etapa 03 - Compreender técnicas e ferramentas de Big Data que podem ser aplicadas para               

análise e coleta dos dados em um sistema mobile e desktop; 

Etapa 04 - Coletar, analisar e documentar artefatos de softwares necessários para a criação do               

produto da pesquisa; 

Etapa 05 - Desenvolver um software para portadores de DM2, capaz de coletar dados do               

paciente, com objetivo posterior de gerar um banco de dados por meio de técnicas de Big                

Data. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES FINAIS 

 

Esta seção tem como objetivo apresentar os passos seguidos nesta pesquisa para o             

desenvolvimento do MVP para o Diabetes 2.0. Na sequência das seções, são apresentados a              

Seção 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 apresentam os trabalhos relacionados de forma a satisfazer as etapas                

(1, 2, 3 e 4). Por fim, a etapa (5), é representado na Seção 43.5. Salienta-se que o Projeto do                    

Produto de Software Diabetes Mellitus Tipo 2 está no Apêndice I.  

 

4.1 DIABETES MELLITUS TIPO 2  

 

O estudo e compreensão da diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) foi o primeiro passo para               

definição do escopo geral da aplicação e serviu para contextuar a importância do tratamento              

adequado. Durante o estudo, ao analisarmos as consequências da Diabetes Mellitus tipo 2,             



 

foram mapeadas algumas complicações derivadas da doença, assim como são apresentadas na            

imagem 1. 

 
Imagem 1 - Infográfico com complicações da DM2. 

 

Fonte: SCHEFFEL (2004). 

 

Para definição da solução e um melhor entendimento do problema, foram realizadas            

pesquisas bibliográficas, a fim de compreender a Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2) em sua              

totalidade. As principais definições encontradas são apresentadas no Quadro 4. 

 

Quadro 4 - Artigos pesquisados sobre a DM2. 

AUTORES DEFINIÇÃO 

AMERICAN DIABETES ASSOCIATION Segundo a Associação Americana de 
Diabetes, 90 a 95% das pessoas do grupo de 
diabéticos, possui a Mellitus Tipo 2, estes 
indivíduos possuem resistência a insulina, 



 

porém, não precisam do tratamento diário 
da mesma para sobreviver. Ainda segundo a 
Associação, este grupo de pacientes, 
possuem maior risco de desenvolver 
complicações macrovasculares e 
microvasculares. 

FIGUEIREDO, Érica Oliveira Côrtes de et 
al. 

Conforme afirma Figueiredo (2017), a 
Diabete Mellitus se caracteriza por uma 
deficiência na ação de secreção de insulina. 
Segundo ele, os principais fatores para o 
desenvolvimento da doença são o 
sedentarismo, obesidade, má alimentação e 
idade avançada. 

LEMOS, Alice Fernandes de. Para Lemos (2017), a DM2 é uma doença 
relacionada com um mau equilíbrio de 
alguns sistemas do corpo, por isso, Lemos 
afirma que a doença é prevalente na 
população idosa. 

LACERDA, Luciana de Castro Borges.  Lacerda (2016) descreve a Diabete Mellitus 
como uma síndrome de etiologia múltipla, 
que possui relação com a falta se insulina e 
incapacidade da mesma de realizar suas 
funções. 

KOLCHRAIBER, Flávia Cristiane et al. Conforme Kolchbaier et al. (2018) a DM2 
se caracteriza como uma síndrome 
metabólica de origem multifatorial, que se 
negligenciada, pode produzir danos severos 
e até mesmo fatais ao longo do tempo, tais 
como infarto agudo do miocárdio, acidente 
vascular cerebral, cegueira, entre outros. 

Fonte: a autora. 

 

4.2 TRABALHOS CORRELATOS 

 

Conforme citado no Quadro 2 do desenvolvimento deste artigo, foi realizado um            

estudo de aplicações correlatas com o objetivo de conhecer as ferramentas já existentes no              

mercado, a fim de compreender funcionalidades comuns e diferentes entre as mesmas, tais             

como análise de dados gerados pelos usuários e aumento da fonte do texto, presente no               

design do sistema, para pessoas que possuem complicações na visão. Feita a comparação             



 

entre as ferramentas, foi possível derivar seus requisitos, cujos quais, estão disponíveis do             

Apêndice I, no tópico de Casos de Uso. 

 

 

4.3 TÉCNICAS E FERRAMENTAS DE BIG DATA 

 

De acordo com o ebook do site Big Data Business, escrito por Hekima (2016), o               

termo “Digital Health” refere-se a utilizar softwares para coletar, agrupar e analisar dados             

estruturados e não estruturados provenientes do setor de saúde, para auxiliar na medicina de              

precisão. Ainda segundo o autor, uma pesquisa da Transparency Market Research, estimou            

que os investimentos em Analytics passarão dos US$ 6,3 bilhões de 2012 para US$ 48,3               

bilhões em 2018, sendo comandados, principalmente, pelo setor de Saúde. 

Buscou-se estudar técnicas de Big Data para propor uma solução ao produto desta             

pesquisa. Dessa forma, o Big Data possui 3 características básicas, de acordo com a Figura 1. 

 

Figura 1: características do Big Data.

 

Fonte: Energy Telecom (2014). 

 

Onde: Volume - quantidade de dados gerados diariamente; variedade - dados gerados            

de vários formatos e tipos. Exemplo: imagens, vídeos, textos, etc; e velocidade - a              



 

efemeridade em que o dados são gerados diariamente e a necessidade de rápido             

processamento. 

Este projeto propôs uma base de dados suficiente grande que suporte ferramentas de             

análise de dados. Assim como a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível             

Superior (Capes), fundação do Ministério da Educação (MEC), que, possui uma grande base             

de dados científico, o objetivo do produto da pesquisa se pauta em criar um banco de dados                 

suficientemente capaz de conter o mesmo número de informações para posterior análise e             

geração de informações. Com base nisso, o autor Galdino (2016), citou algumas das             

ferramentas e criou-se o Quadro 5, com as mesmas. 

 

Quadro 5 - Ferramentas Big Data e seus conceitos 

Ferramenta Conceito 

Ambientes 
em nuvem 

A computação em nuvens (Cloud Computing) reduz o preço de          
armazenamento, aliada à escalabilidade e facilidade de acesso com um          
menor preço. 

 HDFS O Hadoop Distributed File System ou Sistema de arquivos distribuídos          
possui a capacidade de armazenar uma grande quantidade de dados, a nível            
de terabytes e pentabytes. Permite a quebra em blocos dos dados e os             
distribui em diversos nós (máquinas), com replicação em grau três como           
segurança no caso de um nó falhar. 

 Yarn Gerenciador de recursos distribuídos do cluster. Através do Resource          
Manager, realiza a alocação de recursos nos nós do cluster para a            
realização de tarefas das aplicações. 

Map Reduce É o sistema analítico do Hadoop desenvolvido para operar com grandes           
volumes de dados. O processamento analítico é distribuído em vários          
servidores, dos quais se deseja tirar informação. 

Hadoop Denomina-se como a ferramenta mais importante de Big Data. Sendo uma           
plataforma Java de computação, ela é voltada para clusters e          
processamento de grande volume de dados, sem ter a necessidade de copiar            
esses dados em outro servidor, o que ocasionaria mais tempo e           
investimento. 

MPP Massively Parallel Processing ou processamento massivo paralelo, é um         
paradigma de Big Data, feito para processar grandes quantidades de          
informações, é escalável em relação a quantidade de dados, e suporta           
linguagem SQL e tabelas relacionais. 



 

HBASE É um banco de dados Nosql que processa grandes volumes de dados de             
maneira rápida e em tempo real. Não há a obrigatoriedade de esquemas,            
como ocorre no modelo SQL, portanto pode haver linhas sem determinadas           
colunas e vice-versa.  

Spark Ferramenta de processamento de dados que roda até 100 vezes mais rápido            
que o Map Reduce. Sua principal diferença em relação ao Map Reduce é o              
fato deste persistir em disco. O Spark trabalha em memória, faz           
encadeamento de funções e só apresenta o resultado no fim do           
processamento. 

Machine 
Learning 

Machine Learning é o termo que designa o processo de ensinamento da            
máquina a “entender” dados que a princípio parecem não fazer sentido,           
processá-los e tirar algum valor disso. 

Fonte: a autora. 

 

Entretanto, para o uso dessas ferramentas é necessário que o banco de dados seja              

populado com uma grande quantidade de dados, pois de acordo com Suzuki (2016), “o              

grande volume de dados que caracteriza o Big Data advém da quantidade de transações,              

eventos e história que as novas tecnologias nos possibilitam capturar e armazenar”. 

Por esse motivo, este projeto enfocou-se nos conceitos das ferramentas de Big Data             

citados anteriormente, que poderão servir como projeto futuro. De acordo com o estudo das              

ferramentas citadas, concluiu-se a não implementação de um Big Data devido sua            

complexidade, baixo nível de conhecimento das mesmas pelo autor da pesquisa contrapondo            

o tempo necessário para desenvolvimento. 

 

4.4 ESPECIFICAÇÕES DOS ARTEFATOS 

 

Para que o processo de desenvolvimento de software ocorra de forma efetiva, é             

necessário definir métricas (ou requisitos) do sistema para auxiliar nas etapas deste processo.             

Segundo Franceto (2005), os requisitos têm que ser compreensíveis para todas as partes             

envolvidas no desenvolvimento, sejam eles analistas, clientes, programadores, entre outros.          

Portanto, para o desenvolvimento do sistema proposto, utilizou-se técnicas de Engenharia de            

Requisitos (ER), a qual é uma área da Engenharia de Software que engloba as atividades               



 

desenvolvidas ao longo do ciclo de vida de software, relacionadas com a definição dos              

requisitos de software de um sistema (KOTONYA; SOMMERVILLE, 1998).  

Importante salientar que uma Engenharia de Requisitos bem estruturada garante          

qualidade, confiabilidade e integridade ao produto de software a ser desenvolvido           

(FRANCETO, 2005). Silva (2012, p.10, apud Sommerville, 2007, p. 50) salienta que o             

processo de ER é caracterizado por quatro atividades: estudo de viabilidade, levantamento e             

análise de requisitos, documentação dos requisitos e validação dos requisitos. Ainda           

conforme o mesmo autor, cada etapa é descrita como: 

● estudo de viabilidade - primeiro passo para o desenvolvimento, onde acontecerá o            

contato inicial com o cliente e analista, além de ser definido o escopo do sistema e sua                 

viabilidade para a organização; 

● levantamento de requisitos - técnicas utilizadas pelo analista para obter os requisitos            

do cliente, ou seja, quais serviços o sistema irá conter, assim como nesta etapa são               

negociadas as prioridades do usuário; 

● documentação dos requisitos - documentos escritos pelo analista para registrar as           

informações (requisitos) obtidas nas etapas anteriores, seja por meio de textos,           

gráficos, protótipos, entre outros; e 

● validação dos requisitos - confirmação pelo usuário final em prol de verificar se os              

requisitos definidos e registrados pelo analista estão realmente condizentes com sua           

necessidade. 

Portanto, os artefatos de Software desta pesquisa em questão englobou as 4 fases             

expostas de forma semelhante: 

● estudo de viabilidade - foram feitas reuniões iniciais com um profissional e professor             

Doutor da área de medicina que, por concomitância, é portador do Diabetes Mellitus             

tipo 2, e dessas reuniões produziu-se o esboço do escopo inicial do projeto; 

● levantamento de requisitos - nesta etapa houve a apresentação para o profissional de             

medicina colaborador desta pesquisa, contendo os requisitos mínimos propostos para          

o MVP em questão; 

● documentação dos requisitos - nesta fase houve a elaboração de artefatos de software             

para documentar as informações (requisitos) obtidas nas etapas anteriores, além disto,           



 

utilizou-se o Diagrama de Caso de Uso, a especificação de Caso de Uso e protótipos               

das telas, a priori; e 

● validação dos requisitos - por fim, ocorreu a confirmação dos requisitos pelo            

profissional de medicina através dos protótipos das telas da aplicação. Posterior às            

etapas concluídas, foi elaborado o diagrama de Classe e Entidade Relacionamento           

para auxiliar o desenvolvimento da arquitetura do sistema. 

 

4.5 DESENVOLVIMENTO DO MVP 

 

Para o desenvolvimento do sistema proposto nesta pesquisa, foi construído um           

Aplicativo mobile para Android, que consome uma API Rest, tendo o Front-end e o Back-end               

do projeto de formas separadas. A infraestrutura conta com o servidor Heroku, que hospeda              

as rotas da API, persistindo as informações necessárias em um Banco de dados relacional,              

PostgreSQL Versão 9.2. Utilizou-se a tecnologia GIT 1.8 como ferramenta de versionamento            

e repositório dos códigos relativos à aplicação.  

Para a implementação da regra de negócio (back-end) foi desenvolvido com Spring            

Boot utilizando a biblioteca OpenJDK 1.8 junto ao Maven 3.5 como gerenciador de             

dependências. A interface do usuário (front-end) foi desenvolvida com a estrutura JavaScript            

Vue.Js, com o gerenciador de estado e biblioteca VueX e o framework Quasar. 

As funcionalidades principais do sistema são: controle de hemoglobina; controle de           

consultas; controle de remédios; gerenciamento de alarmes; visualização de informações          

sobre a diabetes e um controle do usuário sobre o tamanho das fontes, a última por sua vez, é                   

uma funcionalidade destinada principalmente às pessoas de idade mais avançada. 

Para que o usuário do sistema acesse essas funcionalidades, é necessário um cadastro             

no sistema com algumas informações iniciais que posteriormente podem servir como análise            

e consequência da sua enfermidade. Como mostra a Figura 2, o caso do peso e altura, são                 

dados úteis relacionados a fatores fisiológicos do portador da doença. 

 

 



 

Figura 2 - Telas de Cadastro. 

 

Fonte: a autora. 

 

Ao se cadastrar no sistema, o usuário é redirecionado para a tela de Login (Figura 3) e                 

inserindo seu e-mail e senha, é criado um Token específico para o mesmo para fornecer               

acesso às suas informações. Este Token é gerado através do padrão JSON Web Token (JWT),               

baseado em JSON na criação de tokens de acesso. Ao gerar o Token, o usuário é                

redirecionado a tela inicial do sistema, como apresenta a Figura 3, em que há o gráfico rápido                 

da Hemoglobina Glicada e informações e auxílios recorrentes sobre o Diabetes. 

 

 

 

 

 



 

 Figura 3 - Tela de Login e Tela Inicial.  

 

Fonte: a autora. 

 

Ao escolher a opção “Consultas” na tela inicial do sistema, o usuário é redirecionado              

para seu histórico de consultas, onde há a possibilidade de cadastramento e listagem das              

consultas realizadas ou não, do usuário. O mesmo acontece com a opção “Remédios”, onde              

há a listagem dos remédios tomados ou a se tomar. Como mostra a Figura 4, o histórico de                  

dados é mantido para o próprio usuário, não somente para às clínicas que o atende. Ademais                

de possuir seu controle de saúde sempre consigo quando houver a necessidade de mudança de               

médico ou até mesmo esquecimento dos dados antigos. 

 



 

Figura 4 - Tela de Consultas e Remédios. 

 

Fonte: a autora. 

 

Ao cadastrar uma consulta ou remédio no aplicativo, automaticamente é criado um            

alarme como lembrete do dia e horário da consulta ou do remédio a ser tomado, o que pode                  

auxiliar na interação medicamentosa. Como evidencia a Figura 5 a seguir. Assim, o usuário              

não se preocupará na criação e deleção de seus alarmes. 

 

 

 



 

Figura 5 - Tela de Alarmes. 

 

Fonte: a autora. 

 

Para o controle da Hemoglobina Glicada, terá disponível ao usuário um gráfico            

(Figura 6) com os valores das últimas medições, além de um aviso de quando será a próxima                 

medição, fazendo com que o mesmo não se esqueça de medi-la. 

 

 



 

Figura 6 - Tela de Hemoglobina Glicada. 

 

Fonte: a autora. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

As DCNT prejudicam a qualidade de vida de seus portadores, geram custos altos para              

os governos por conta de seus tratamentos, ademais de ser o grupo de doenças mais nocivas                

no Brasil e no mundo. As principais DCNT que atingem a população são as doenças               

cardiovasculares, os cânceres, enfermidades respiratórias e a diabetes. Esta última, por sua            



 

vez, pode ser dividida em 2 tipos, sendo uma delas, a Diabete Mellitus Tipo 1 (DM1), e a                  

outra, a Diabete Mellitus Tipo 2 (DM2), sendo a DM2, predominante em cerca de 90% das                

população diabética.  

Tratando da Diabetes Mellitus Tipo 2, a doença se caracteriza pela deficiência na ação              

de secreção de insulina. Seus portadores possuem três a quatro vezes mais chances de sofrer               

com eventos cardiovasculares, o que compromete significativamente a qualidade de vidas de            

quem a possui. Mesmo com suas complicações, é possível ser saudável com a Diabetes,              

desde que o seu portador siga boas práticas recomendadas pelos especialistas, tais como,             

exercícios físicos regulares, alimentação saudável, revisões frequentes com médicos         

especializados e controle dos medicamentos prescritos.  

A fim de auxiliar os pacientes do Diabetes Mellitus tipo 2, criou-se um produto no               

formato MVP (Mínimo Produto Viável), que facilite o controle de medicamentos, feito            

através de um cadastro de medicamentos, que resultam na criação automática pela aplicação             

de um alarme no smartphone; que auxilie a revisão constante ao médico, feita através do               

cadastro das próximas consultas do paciente, e por sua vez, também gera um alarme              

automático como lembrete. Além destas funcionalidades, a aplicação permite que o paciente            

cadastre suas taxas de hemoglobina glicada e observe o histórico das mesmas.  

O projeto de sistema, presente no Apêndice I, apresenta um escopo com todas as              

funcionalidades do sistema e podem ser usadas para continuação deste projeto em trabalhos             

futuros.  

As funcionalidades previstas para atender o conceito de MVP da aplicação, definidas            

para o escopo inicial, foram implementadas e o código fonte da aplicação está disponível em               

um repositório público do GitHub . Quanto às funcionalidades relacionadas ao escopo de um             13

Big Data, o produto final da pesquisa atendeu conceitos e ferramentas que podem ser              

aplicados futuramente, já que a aplicação desenvolvida não esteve disponível ao mercado, ou             

seja, possui uma gama de dados suficientes para a complexidade de um Big Data. Porém,               

devido a velocidade de dados gerados pela área da saúde o sistema poderá ser              

suficientemente adequado, de acordo com as ferramentas estudadas, para prover informações           

úteis aos órgãos de saúde. 

13 Github: plataforma de hospedagem de código-fonte com controle de versão. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_controle_de_vers%C3%B5es


 

O estudo, por fim, resultou em um aplicativo mobile que está disponível por meio de               

um APK para portadores de Diabetes Mellitus Tipo 2, pelo qual é possível realizar um               14

melhor gerenciamento dos medicamentos, consultas futuras ao médico e controle de           

hemoglobina do portador da doença. 
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1. Introdução 
 

Este documento especifica os artefatos do projeto Diabetes 2.0 - uma solução            
tecnológica para portadores de doenças crônicas utilizando Computação Cognitiva”,         
fornecendo aos projetistas e desenvolvedores as informações necessárias para o          
desenvolvimento e implementação. 

 
1.1 Objetivo do Projeto 
 

O objetivo deste projeto é elaborar um aplicativo para o controle de diabetes tipo 2               
para portadores da doença. Os dados gerados pelo sistema serão analisados através de             
Computação Cognitiva. 

 

1.2 Delimitação do Problema 
 

O diabetes é uma das doenças que mais acometem indivíduos em todo o mundo,              
sendo assim, seu controle é essencial. Com base nos estudos feitos pelos autores, a              
gama de aplicativos voltada para a doença é extensa, porém descentralizada. Portanto,            
o problema deste projeto é a falta de uma aplicação no mercado que visa a               
centralização das informações de saúde do usuário portador de diabetes. A proposta é             
desenvolver uma solução que centraliza as principais funcionalidades para o controle           
e acompanhamento do diabetes que forneça dados para análise com base nas diretrizes             
de Computação Cognitiva. 

 

2. Descrição do Sistema 
 

O sistema se pauta em um aplicativo mobile em que o usuário portador de diabetes               
tipo 2 poderá realizar o controle da sua doença por meio de gráficos, ajuda, alarmes e                
lembretes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1 Diagrama de Caso de Uso 
 
Diagrama de Caso de Uso:

 

 

 

 

 



 

Narrativas do Diagrama de caso de uso: 

 

1 - Gerenciar Conta 

O usuário (paciente, médico e familiar) pode se cadastrar no sistema, consultar, alterar e/ou              
deletar sua conta (dados cadastrais). 
 
Regras de negócio: 

● RN01: O usuário tem que estar logado no sistema para alterar dados ou deletar sua 
conta; 

● RN02: Um mesmo e-mail não poderá possuir mais de uma conta; 
● RN03: Não se pode manipular (deletar, alterar e consultar) conta de usuário que não              

foi cadastrado no sistema; 
● RN04: Senha com mínimo de 6 caracteres; 
● RN05: O usuário ao excluir sua conta, a torna inativa e sua recuperação só poderá 

ser feita pelo administrador; 
● RN06: A recuperação de dados é feita por deleção lógica; 
● RN07: O usuário poderá alterar seus dados; 
● RN08: A conta do usuário ficará logada em seu dispositivo, sem finalizar sessão. 

 
Fluxo Alternativo: 

● Antes de clicar em “Salvar” ao se cadastrar, alterar os dados cadastrais ou deletar 
uma conta, o usuário poderá cancelar a operação; 

● Ao inserir um E-mail de usuário existente, o sistema acusará erro e não poderá 
continuar a inserção, não zerando todos os campos. 

 

2 - Gerenciar Consultas 

O paciente pode cadastrar, consultar, alterar e/ou inativar consultas. 
 
Regras de negócio: 

● RN01: O paciente tem que estar logado no sistema para cadastrar, consultar, alterar 
e/ou inativar consultas; 

● RN02: O paciente não poderá deletar, somente inativar consultas; 
● RN03: A consulta ficará inativa automaticamente caso a data da mesma seja            

excedida; 
● RN04: Ao cadastrar uma consulta será automaticamente criado um alarme na lista 

de alarmes; 
● RN05: Terão filtros para listar todas as consultas, apenas consultas ativas ou apenas 

consultas inativas. 
 
Fluxo Alternativo: 

● Antes de clicar em “Salvar” ao se cadastrar, alterar os dados cadastrais ou deletar 
uma consulta, o paciente poderá cancelar a operação. 

 
 



 

3 - Gerenciar hemoglobina glicada 

O paciente pode cadastrar valores trimestrais para sua hemoglobina glicada, o sistema            
calcula a média e fornece o gráfico dos valores fornecidos. 
 
Regras de negócio: 

● RN01: O paciente tem que estar logado no sistema para cadastrar valores; 
● RN02: O paciente somente poderá cadastrar um novo valor de hemoglobina glicada            

90 dia após o último cadastro; 
● RN03: O botão de cadastro ficará inativo durante o período de 90 dias; 
● RN04: Após o período de 90 dias, o botão fica ativo e o sistema emite uma 

notificação de lembrete para o paciente. 
 
Fluxo Alternativo: 

● Caso o paciente não cadastre novos valores de hemoglobina glicada após os 90 dias, 
o sistema enviará lembretes todos os dias até o próximo cadastro. 

 

4 - Gerenciar alarmes 

Ao cadastrar consultas e/ou remédios, o paciente pode visualizar sua lista de alarmes e              
poderá editar o volume ou tom dos mesmos. 
 
Regras de negócio: 

● RN01: O paciente tem que estar logado no sistema para gerenciar alarmes; 
● RN02: Somente terão alarmes disponíveis na lista, caso existam remédios ou           

consultas cadastradas;  
● RN03: Ao tocar o alarme, o paciente poderá adiá-lo ou cancelá-lo. 

 
Fluxo Alternativo: 

● Caso o paciente adie o alarme, o alarme voltará a tocar depois de 10 minutos até ser 
cancelado. 

 

4.1 - Responder notificação 

Ao tocar um alarme, o sistema emitirá uma notificação push para que o paciente responda a                
seguinte pergunta: Tomou seu remédio hoje?. 
 
Regras de negócio: 

● RN01: O paciente tem que estar logado no sistema para receber as notificações; 
● RN02: O paciente poderá responder a notificação com “Sim” ou “Não”; 

 
Fluxo Alternativo: 

● Caso o paciente não resposta a notificação, ao abrir o aplicativo, a notificação será 
mostrada na tela, não podendo continuar o fluxo se não respondê-la. 

 



 

5 - Gerenciar Remédios 

O paciente pode cadastrar, consultar, alterar e/ou inativar remédios. 
 
Regras de negócio: 

● RN01: O paciente tem que estar logado no sistema para cadastrar, consultar e/ou 
alterar remédios; 

● RN02: O paciente não poderá deletar remédios; 
● RN03: O remédio ficará inativo automaticamente caso a data fim seja excedida; 
● RN04: Ao cadastrar um remédio será automaticamente criado um alarme na lista de 

alarmes; 
● RN05: Terão filtros para listar todas os remédios, apenas remédios ativos ou apenas 

remédios inativos. 
 
Fluxo Alternativo: 

● Antes de clicar em “Salvar” ao se cadastrar, alterar os dados cadastrais ou deletar 
um remédio, o paciente poderá cancelar a operação. 

 

6 - Gerenciar informações 

O administrador do sistema atualiza (cadastrar, editar e deletar) as informações de auxílio             
de Diabetes tipo II presentes na tela principal. 
 
Regras de negócio: 

● RN01: O administrador tem que estar logado no sistema, com uma conta com             
permissões diferentes de um usuário comum, para editar, cadastrar ou deletar           
informações. 

● RN02: O aplicativo deve atualizar sua tela principal para os usuários comuns,            
quando o administrador alterar, editar ou deletar alguma informação. 

● RN03: O gerenciamento de informações deve ser feito em uma plataforma web. 
● RN04: Ao apagar informações, deve ser feita a exclusão lógica, e não física do              

dado. 
 

Fluxo Alternativo: 
● Caso a permissão do Administrador seja revogada, ele é notificado da retirada de 

permissão ao tentar logar. 
 
 

3. Infraestrutura e desenvolvimento do projeto 

 

Para o desenvolvimento do sistema proposto nesta pesquisa, será construído um           

Aplicativo mobile para Android, que irá consumir uma API Rest, tendo o Front-end e o               

Back-end do projeto de formas separadas. Além disso, a infraestrutura contará com um             



 

servidor Nginx na versão 1.12, persistindo as informações necessárias em um Banco de dados              

relacional, PostgreSQL Versão 9.2. Utilizará a tecnologia GIT 1.8 como ferramenta de            

versionamento e repositório dos códigos relativos à aplicação. Além disso, o Back-end será             

desenvolvido com Spring Boot utilizando a biblioteca OpenJDK 1.8 junto ao Maven 3.5             

como gerenciador de dependências. 

 

4. Protótipo 

 

Caso de uso 
associado: 
Gerenciar conta; 

Objetivo da tela: 
Efetuar login; 

 



 

 

Caso de uso 
associado: 
Gerenciar alarme, 
gerenciar consultas, 
gerenciar remédios, 
gerenciar 
hemoglobina 
glicada; 

Objetivo da tela: 
Menu do aplicativo 
com informações 
gerais; 

 

 

Caso de uso 
associado: 
Gerenciar alarme; 

Objetivo da tela: 
Permitir a listagem 
dos alarmes 
cadastrados ao 
inserir um novo 
medicamento; 

 

  

 

 



 

 

Caso de uso 
associado: 
Gerenciar consulta; 

Objetivo da tela: 
Permitir o cadastro 
e listagem das 
consultas do 
usuário; 

 

 

Caso de uso 
associado: 
Gerenciar remédios; 

Objetivo da tela: 
Permitir o cadastro 
e listagem dos 
remédios 
consumidos pelo 
usuário; 

 



 

 

Caso de uso 
associado: 
Gerenciar 
hemoglobina 
glicada; 

Objetivo da tela: 
Permitir a inserção 
dos do valor da 
hemoglobina 
glicada do usuário 
de 3 em 3 meses e 
mostrar a médica 
glicada dos meses 
inseridos; 
 



 

Caso de uso 
associado: 
Gerenciar conta; 

Objetivo da tela: 
Permitir o cadastro 
de usuário em 3 
etapas. 

 



 

 

 

 

5. Diagrama de classe 

O diagrama de classe contempla apenas as classes de persistência e suas associações,             
as demais classes presentes na arquitetura REST, como “controllers”, “services” e           
“repositories” estão omitidos. Todos os métodos “getters” também foram omitidos do           
diagrama para melhor organização, mantendo apenas métodos essenciais. 

 



 

Diagrama de Classe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Modelo Entidade Relacional 

 

Modelo ER: 

 

  

 

 

 

 


