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1. RESUMO 

No momento atual, a diabetes mellitus é uma doença que atinge um em cada dez 

adultos no mundo, que enfrentam como um dos desafios manter os seus índices 

glicêmicos estáveis, de acordo com os valores indicados como ideais. Visto isso, 

este trabalho tem como objetivo desenvolver um aplicativo para auxílio no controle 

de índice glicêmico para diabéticos. A metodologia utilizada é o Design Thinking, 

que visa identificar e fornecer ao usuário o que realmente agrega valor para ele. Na 

análise de dados, esperam-se resultados que evidenciem o bom funcionamento do 

sistema, ou seja, permita o registro e a consulta dos índices glicêmicos dos usuários, 

a geração de lembretes para as suas medições e o auxílio para que eles não se 

esqueçam de suas medicações nos horários definidos. 

PALAVRAS-CHAVE: Controle Glicêmico; Diabetes; Aplicativo Mobile. 

2. INTRODUÇAO 

A diabetes é uma doença que atinge 10% dos adultos no mundo, de acordo com 

a OMS (Organização Mundial da Saúde, 2012). Um dos desafios para esses 

diabéticos é ter o controle dos seus índices glicêmicos conforme o indicado: três 

vezes ao dia: ao acordar, antes do almoço e antes do jantar. Isso prejudica não só o 

acompanhamento médico e tratamento, mas também não permite que os pacientes 

compreendam a sua condição, pois não identificam se melhoraram, mantiveram os 

índices regulares ou atingiram picos de glicemia. Segundo Denise et al. (2007), 

vários pacientes se autodescreveram como “esquecidos” ou “desligados”, quando 

deixam de tomar a medicação prescrita. 

Diante disso, é que surge a necessidade de criação de uma ferramenta 

informatizada que possibilite que o usuário faça os registros de suas medições de 

glicose para consultar e gerar lembretes para suas medicações. Outra 

funcionalidade que ajuda o paciente a ter visão do seu tratamento é a geração de 

alertas, que mostrem os picos e as instabilidades que foram registradas durante um 

período.  



3. OBJETIVOS 

Este artigo tem como objetivo desenvolver um aplicativo mobile em Java para 

dispositivos Android, com a finalidade de auxiliar no controle de índice glicêmico de 

diabéticos. Esse sistema irá disponibilizar aos usuários lembretes para suas 

medições e medicações, além de alarmes para as situações de pico e instabilidade 

de glicemia. 

4. METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento deste trabalho, a metodologia escolhida foi o Design 

Thinking. O foco principal desse modelo de projeto é sempre ter o humano no centro 

do processo. (AZEVEDO, 2013) O Design Thinking não depende apenas do 

pensamento criativo para chegar ao sucesso, é preciso que as ideias sejam 

implementadas e que elas mantenham a sua essência durante todo o trajeto, que 

passa pelos estágios de imersão, ideação e prototipagem. 

O principal diferencial do Design Thinking para as outras metodologias é o foco 

no comportamento e na percepção de valor dos clientes e usuários. Essa 

metodologia possui a real necessidade e desejo de desenvolver novos produtos ou 

serviços. Por fim, ela utiliza o conhecimento tácito e explora o processo intuitivo, por 

meio dos protótipos, com o intuito de validar as ideias com o usuário final. 

(CRIAVIVA, 2010) 

5. DESENVOLVIMENTO 

Este aplicativo mobile está sendo desenvolvido em Java para dispositivos 

Android, com a utilização do Android Studio.  

O Android Studio é um ambiente de desenvolvimento voltado à programação em 

Java e Android para a elaboração de aplicativos em aparelhos móveis. A partir 

dessa plataforma é possível fazer a depuração do código escrito e utilizar seu 

emulador para simular o comportamento do aplicativo em diversos smartphones ou 

tablets, com ajustes de tamanhos e versões do Android. 

O banco de dados escolhido foi o SQLite, que funciona como um Sistema 

Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) de pequeno porte. Ele permite criar um 



arquivo em disco, ler e escrever diretamente sobre este arquivo, ou seja, ele é o 

próprio servidor. (PEREIRA, 2014) 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A fase de imersão da metodologia foi realizada a partir do contato com diabéticos 

e médicos especializados em diabetes, assim como a participação de grupos de 

encontros de diabéticos. A fase de ideação foi realizada em reflexo do que foi 

coletado na fase de imersão, ou seja, mostra a real necessidade desses pacientes. 

A fase atual do projeto é a prototipação, que é o momento em que é feita a 

validação das ideias geradas ao longo do projeto, ou seja, permite trazer para o 

mundo físico um modelo. (BROWN, 2010) As telas para inserir os registros de 

índices glicêmicos e consultá-los estão finalizadas. Dessa forma, o usuário pode 

inserir: o índice, o horário da medição, a data em que foi realizada e o tipo de 

insulina utilizada.  
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