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RESUMO

O Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) é uma doença crônica, autoimune, que aparece geralmente na infância, que se caracteriza pela não produção de 
insulina pelo organismo. A doença pode levar uma pessoa à morte caso não seja identificada e tratada a tempo. Suas complicações são graves e 
leva a uma enorme queda na qualidade de vida do indivíduo. Devido a isso o autocuidado é a melhor forma de se ter uma vida sadia e com 
qualidade. Após o diagnóstico da doença, modificações no estilo de vida como alimentação, contagem de carboidratos, monitorizações capilares 
frequentes e a prática de exercício devem passar a fazer parte de um renovado estilo de vida, promovendo o controle da doença e evitando 
complicações. Aliado a isso, hoje em dia, devido a grande utilização de smartphones e a alta tecnologia empregada nesse assunto é interessante o 
conhecimento e a experiência do paciente em usar aplicativos direcionados a saúde. O objetivo deste trabalho foi conhecer as tecnologias digitais 
de informação e comunicação (TDICs) que estão sendo aplicadas em pacientes com DM1, principalmente ao que se refere aos aplicativos 
utilizados em dispositivos móveis. A metodologia utilizada neste trabalho foi uma pesquisa em diferentes bases de dados digitais em busca de 
aplicativos que auxiliam no apoio ao tratamento de pacientes com DM1. Foram encontrados sete aplicativos, sendo eles: OnTrack Diabetes; 
mySugr: Diário da Diabetes; Glucose Buddy; Minsulin; Glicontrol; Diabetes:M; Glic Diabetes. O “OnTrack Diabetes” permite registrar glicose, 
refeições, exercício, medicação, peso, pressão arterial, pulsação e HbA1c. O “mySugr: Diário da Diabetes” possibilita o lançamento de registros e a 
especificação de parâmetros, como a quantidade de carboidratos consumidos, o nível de glicemia, o tipo de insulina e o tipo de refeição. É 
possível a sincronização deste aplicativo com um glicosímetro, o “iHealth BG5” além de disponibilizar um sistema desafios e de pontuação.  O 
“Glucose Buddy” tem a capacidade de selecionar o tipo de diabetes, lançar peso, altura, pressão arterial, glicose, HbA1c, exercício, refeições e a 
atividade do registro (refeição, antes de exercício, depois de exercício, etc.). Com ele é possível exportar os registos selecionando intervalos pré-
estabelecidos e enviar para o e-mail além de acompanhar a ingestão de carboidratos. O “Minsulin” é capaz de contar a quantidade de 
carboidratos, calcular a dose de insulina a ser administrada a cada alimentação, a taxa glicêmica e as atividades físicas e disponibiliza todas essas 
informações para acesso do profissional de saúde. O Glicontrol possibilita o registro e visualização das taxas de glicemia, cálculo total dos 
carboidratos consumidos e da dose de insulina a ser administrada. Tem ainda a opção de envio das medições por e-mail, medicação e agenda 
médica com alertas, importar os dados Bayer.db, AbbottNeo.txt e AccuChek.csv. O  Diabetes:M permite o registro de glicose, contagem de 
carboidratos, quantidade de, peso, colesterol, pressão arterial, atividade física e hemoglobina glicada. Possibilitar sincronização com aplicações 
externas, como Dropbox, Google Drive e Google Fit. Também possível exportar e importar dados de glicosímetros como OneTouch, Dexcom ou 
Accu-Chek e de bombas de insulina. O Glic Diabetes possibilita o registro da quantidade de carboidratos ingeridos, apuração da dose necessária 
de insulina, lembretes dos medicamentos utilizados e registro do nível glicêmico. Tem a capacidade de se conectar em tempo real com a equipe 
de saúde, concedendo decisões mais explicadas para o cuidado com o diabetes. Conclui-se que com o avanço da tecnologia, os métodos de 
monitorização da glicose e outros parâmetros metabólicos tornam-se mais simples e conveniente. E é extremamente importante e interessante 
que os profissionais da saúde tenham compreensão e promovam a utilização dessas  novas ferramentas em pról da saúde dos pacientes.
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