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1. Resumo 

No contexto em que o controle do índice glicêmico é um dos fatores mais 

importantes para manter a qualidade de vida do portador de Diabetes, é essencial 

que um médico de referência possa visualizar esse controle para uma melhora no 

tratamento. Nesse sentido, este trabalho visa o desenvolvimento de um sistema web 

para a gestão de pacientes diabéticos, com o objetivo de auxiliar profissionais de 

saúde no tratamento de seus pacientes. A metodologia utilizada é o Design 

Thinking, que procura enfatizar o bem-estar do usuário na utilização de um produto. 

Com este sistema espera-se acompanhar os registros de índice glicêmico e outras 

informações relevantes, que serão cadastrados pelos pacientes em um aplicativo 

mobile, a partir de gráficos e relatórios, que estarão disponíveis online para o 

profissional que estiver ligado aos pacientes. 

PALAVRAS-CHAVE: Sistema web, Gestão de pacientes; Diabetes. 

2. Introdução 

Diabetes é uma doença crônica que afeta 9% dos adultos maiores de 18 anos no 

mundo (OMS, 2015). No Brasil, cerca de 13 milhões de pessoas vive com a doença 

(SBD, 2016), que ocorre quando o corpo deixa de produzir insulina ou quando essa 

insulina não é utilizada corretamente pelo corpo. 

De acordo com o Ministério da Saúde (2013), para que o paciente tenha melhor 

qualidade de vida, ou seja, se afaste de maiores complicações e risco de morte, é 

preciso realizar o controle glicêmico por glicemias ou pela hemoglobina glicada 

(HbA1c). Na atenção básica, há metas de controle para o tratamento de 

hiperglicemia, como por exemplo, chegar ao ponto que a HbA1c seja menor que 7% 

em adultos. Com esse controle, os profissionais de saúde podem averiguar qual a 

melhor forma de tratamento para a pessoa portadora da doença. 

Juntamente a esses fatos surge a necessidade de um sistema informatizado para 

auxiliar médicos na gestão de seus pacientes, com o objetivo de manter o controle 

de suas medições glicêmicas. Com esse pensamento, conclui-se que é possível 

desenvolver um sistema web, ou seja, um site em que os médicos poderão realizar 

um controle de índices glicêmicos e outros fatores importantes para o controle da 

doença de seus pacientes. 

  



3. Objetivos 

Este artigo visa o desenvolvimento de um sistema web para a gestão de 

pacientes diabéticos, com o objetivo de auxiliar profissionais de saúde no tratamento 

de seus pacientes, bem como a geração de estatísticas sobre os índices glicêmicos, 

números de pessoas portadoras da doença, de acordo com o seu tipo, idade e 

outros dados que farão parte do perfil do paciente. 

4. Metodologia 

Como metodologia do desenvolvimento do projeto, optou-se por utilizar as boas 

práticas do Design Thinking. Como o nome já diz, essa metodologia está 

relacionada ao modo que o designer pensa, com foco no fato que ele tem um tipo de 

raciocínio pouco convencional no meio empresarial. O design, apesar de ser 

associado com a aparência ou qualidade do produto, tem como objetivo promover o 

bem-estar para com as pessoas (VIANNA et al, 2012). 

5. Desenvolvimento 

O sistema irá contar com a possibilidade de adicionar pacientes por meio do e-

mail que foi cadastrado no sistema mobile. Para cada paciente, o profissional poderá 

visualizar relatórios e gráficos sobre os registros cadastrados em um período de 

tempo.  

A linguagem de programação PHP (Hypertext Preprocessor) foi escolhida para o 

desenvolvimento do sistema, pois, além de ser muito utilizada, é open source 

(código aberto), pode ser embutida ao HTML (HyperText Markup Language) e é 

adequada ao desenvolvimento web (PHP, 2016). A comunicação com o aplicativo 

mobile será feita por Web Service, com arquivos JSON (JavaScript Object Notation), 

que serão armazenados em um banco de dados criado no MySQL.  

O sistema será responsivo, uma vez que irá se adaptar a qualquer tipo de 

dispositivo e resolução. Nesse caso, optou-se pela utilização do Bootstrap, que é um 

dos mais populares frameworks para HTML, CSS (Cascading Style Sheets) e 

JavaScript (BOOTSTRAP, 2016). 

  



6. Resultados Preliminares 

Como resultados, têm-se os protótipos referentes ao sistema, que foram 

elaborados a partir das informações levantadas na fase de imersão da metodologia 

Design Thinking. Nesse caso, houve convivência com os profissionais da área e 

pacientes, por meio de entrevistas e visitas ao grupo de pacientes diabéticos e 

hipertensos da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Itamaracá da cidade de 

Indaiatuba. 

A aplicação web conta com conexão ao banco de dados, sistema de login, 

cadastro para médicos e outros profissionais, acesso à lista de pacientes, bem como 

a geração de gráficos por meio de scripts em Javascript. 
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