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Resumo:  

A proposta consiste em desenvolver um aplicativo que analise os dados 

meteorológicos, padrões de doenças em determinados períodos do ano, surtos de 

doenças virais de acordo com a localização e trajetória do usuário, além de possuir 

uma lista de endereços e telefones de postos de saúde e hospitais locais. 

Proporcionando aos usuários uma possibilidade de prevenção notificando-o e 

proporcionando dicas de como se prevenir ou, se necessário, facilitar a localização 

de auxílio médico. 

Introdução:  

De acordo com (VIDALE, 2017), em artigo escrito na Revista Veja, 44% dos 

brasileiros sofrem com problemas respiratórios, 159 milhões de pessoas contraíram 

dengue em 2015, de acordo com dermatologistas, ficar exposto ao sol entre as 10h, 

e 16h pode ocasionar doenças causadas pela exposição a raios ultravioleta (BOA 

SAÚDE, 2017). A maioria dos brasileiros afirma que os problemas impactam de 

forma negativa em suas atividades cotidianas, como praticar exercícios físicos, 

dormir e trabalhar.  

O pneumologista e professor da Universidade Federal de São Paulo 

(Unifesp), Clystenes Odyr Soares, atribui esse dado ao clima da região. A percepção 

dos sintomas causados pelo clima foi maior entre as pessoas que dizem tratar de 

doenças respiratórias. “Esse levantamento nos alerta para a percepção equivocada 

que os pacientes têm em relação aos sintomas respiratórios. E, consequentemente, 

podem não receber a avaliação médica adequada”, disse Soares. 

Os materiais informativos produzidos e divulgados em uma campanha de 

saúde pública podem ter grande relevância no esclarecimento da população sobre a 

doença e sua prevenção, orientando sobre sintomas relativos à dengue clássica e à 

hemorrágica, além dos cuidados com focos domésticos, através da divulgação de 

informações científicas em linguagem popular, possibilitando a compreensão da 

etiologia, sintomatologia e medidas de controle (Portal G1, 2017). 

Considerando a informação como importante componente nos programas de 

promoção da saúde e prevenção de doenças, e que a dengue no país é um grave 

problema de saúde pública, mensagens informativas deveriam circular 



intensivamente durante todo o ano, evitando inclusive, a falsa ideia de que dengue 

só ocorre no verão (Portal G1, 2017). 

A falta de informação impede uma prevenção efetiva. Com o aplicativo 

analisando a trajetória definida pelo usuário além da região onde ele se encontra e 

enviando notificações em tempo real, é possível por exemplo que uma pessoa possa 

providenciar meios para se proteger de um surto de dengue. Em áreas com alto 

índice de raios ultravioleta ou em uma área com baixa umidade do ar o usuário pode 

ser alertado antes de ser exposto a um dos exemplos citados anteriormente. 

Objetivo:  

Alertar sobre situações propicias a se contrair doenças virais, ter problemas 

respiratórios, além de alertar sobre as datas de vacinação, eventos climáticos (por 

exemplo baixa humidade do ar, queimadas, surtos de dengue). O intuito do 

aplicativo é dar exemplos diários de prevenção a doenças transmissíveis pelo 

ambiente em que se reside. 

Metodologia: 

Para desenvolvimento do protótipo, será utilizado o software SQLite 

(SQLITE,2017), que será usado para o desenvolvimento do Banco de Dados; para a 

Interface, será usado o software Android Studio (ANDROID STUDIO, 2017). Além 

disso, foi realizada uma pesquisa de campo para coletar dados sobre a possibilidade 

de uso dessa ferramenta junto aos municípios. Foram pesquisadas 96 pessoas. O 

gráfico de pesquisa realizada pode ser visto nos resultados preliminares. 

Desenvolvimento: 

No momento, o protótipo encontra-se na fase de pesquisas e levantamento 

das informações para o seu desenvolvimento. O aplicativo será dividido basicamente 

em dois módulos: Área restrita ao administrador e destinada à inserção de 

informações e a área pública para a utilização dos usuários, sendo que, ao ligar o 

dispositivo, o mesmo será ativado.  

Resultados preliminares 

A princípio, como desenvolvimento está em sua fase inicial, os resultados 

preliminares resultam de pesquisas onde a sua aceitação foi positiva, alegando que 



será uma ferramenta muito útil na prevenção de doenças, conforme segue o gráfico 

abaixo sobre o tema: Métodos inovadores para prevenção de doenças respiratórias, 

virais e contraídas a partir da exposição a raios ultravioleta 

 

Figura 1. Resultado da pesquisa de campo 
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