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1. RESUMO 

Devido a rotina das pessoas estarem cada vez mais conturbadas por conta dos 

diversos compromissos, é natural que, quando elas estão em tratamento com 

remédios, esqueçam de tomá-los na hora correta. Outrossim, é o problema da 

automedicação, que é oriundo do acesso fácil em adquirir diversos medicamentos, 

pessoas comprando os remédios isentos de prescrição médica e ainda, a busca de 

informações de sintomas na internet. Problemas desse tipo trazem prejuízo à saúde, 

contribuindo para o agravamento de doenças que estão sendo tratadas, até mesmo 

levar a morte. Nesse contexto, a proposta apresentada, consiste em oferecer um 

aplicativo que contenha funcionalidades fundamentais, auxiliando as pessoas na hora 

de tomarem seus remédios, além de propor uma aproximação em tempo real, entre 

pacientes, responsáveis e médicos. Outro recurso proposto de suma importância, é o 

de ajudar pessoas com deficiência visual ou dificuldades com leitura e escrita, sendo 

ele o auxílio sonoro para identificação das drogas à serem ingeridas. 

2. INTRODUÇÃO 

Podemos afirmar o quão preocupante é, o quadro de pessoas sujeitas a 

complicações na saúde por causa do uso abusivo de medicamentos sem orientação 

médica adequada. Segundo a OMS, um dos fatores que mais contribuem para esse 

fenômeno, é a falta de conhecimento. Muitos ainda por sua vez, aderem a 

automedicação por meio de pesquisas na internet. 

Com a grande expansão dos smartphones, as empresas e profissionais têm 

uma excelente ferramenta nas mãos. Os celulares são um recurso fantástico que está 

no dia a dia das pessoas, excelente para a comunicação, como também para o 

monitoramento em tempo real. Por meio dos smartphones, é possível atender todas 

as áreas envolvidas no processo, por exemplo: documentação do plano médico, 

alertar o paciente de que ele precisa tomar sua medicação ou mesmo questioná-lo 

sobre a interrupção de um tratamento.  

Em suma, a tecnologia é uma realidade que sempre está evoluindo em grande 

escala, para facilitar a vida do homem, contribuindo para vários setores, inclusive da 

saúde. Dessa forma, o aplicativo fará a criação de perfis, sendo eles: médicos, 

pacientes e responsáveis. Com isso, o aplicativo propõe funções que facilitarão o 

monitoramento do tratamento correto do paciente, pois acionará o alarme ou exibirá 

uma notificação programada (com a hora e os medicamentos corretos); o aplicativo 

reconhecerá que a pessoa tomou o medicamento através da leitura biométrica ou 

confirmação por um botão. Após um determinado tempo, se a pessoa não confirmou 

o consumo, o aplicativo irá disparar um "alerta" tanto para o usuário que não 

confirmou, mas também para ao usuário que foi cadastrado como responsável. Para 

auxiliar pessoas com deficiência visual ou com dificuldade de leitura e escrita, o 

aplicativo terá um recurso de mensagem de voz, que reproduzirá o nome do 



medicamento e a quantidade que o mesmo deve ingerir. Por fim, outro recurso 

interessante é que durante o período em que a pessoa estiver tomando o (s) remédio 

(s), ela poderá descriminar como está se sentindo naquele dia. Isso irá gerar um 

histórico que será enviado para o médico. (Como você está se sentindo hoje?), que 

irá receber notificações e poderá acompanhar o status do paciente durante o período 

de tratamento. 

3. OBJETIVO 

Desenvolver um aplicativo para contribuir a população que toma seus 

medicamentos, gerenciar seus horários, bem como auxiliar profissionais da saúde, 

dando suporte a monitoramentos, recomendações e mudança de rotinas que serão 

precisas para seus pacientes. Pretende-se incentivar as pessoas a seguirem 

recomendações médicas através desse aplicativo.  

4. METODOLOGIA 

A metodologia do artigo, se baseia na criação de uma ferramenta que possibilite 

uma maior interação do profissional da área da saúde para com o paciente, a fim de 

proporcionar ao mesmo um acompanhamento ágil no cumprimento do cronograma, e 

opcionalmente a definição por meio do próprio aplicativo, um responsável direto para 

a assertividade no consumo dos medicamentos e até mesmo em atividades proposta 

para fins medicinais. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para desenvolvimento da aplicação será utilizado a IDE Visual Studio Code 

Versão 1.26 como ferramenta de produção, e o framework React Native Versão 

V0.56.0, assim facilitando a possibilidade de uso do aplicativo em sistemas Android e 

IOS, isentando a necessidade da programação nas linguagens de ambas as 

plataformas, mas sim a escrita em Javascript juntamente com a componentização que 

o framework dispõe. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A finalidade deste trabalho é obter um protótipo que possibilitará uma gestão 

eficiente no âmbito da saúde. Espera-se incentivar o uso conscientizado de 

medicamentos e recomendações médicas. Deseja-se também, que pessoas com 

deficiência visual ou dificuldade de leitura e escrita tenham acesso a essa ferramenta. 
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