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Contexto e Motivação Arquitetura

Objetivo

Resultados

Em 2019, aproximadamente 463 milhões de 
adultos entre 20 e 79 anos estavam vivendo com 
diabetes, segundo a International Diabetes 
Federation. Além disso, em 2020, com a pandemia 
global ocorrida pelo COVID-19, os diabéticos 
precisaram de uma atenção ainda maior com a 
saúde por serem do grupo de risco. Nessa situação 
de pandemia e isolamento social, a tecnologia e o 
uso de dispositivos inteligentes têm sido grandes 
aliados para melhorar a qualidade de vida dentro de 
casa.

O objetivo principal é melhorar a qualidade de vida 
e trazer saúde preventiva às pessoas com diabetes. 
A ideia é coletar informações do cotidiano do usuário 
e poder utilizá-las em uma inteligência que possa 
facilitar e ajudar nas decisões diárias. 

A arquitetura do projeto foi separada em 3 
camadas. A camada 1 consiste na parte de coleta de 
dados dos sensores. A camada 2 é a parte em que 
ocorre a resiliência dos dados, em um sistema de 
arquivos, utilizando a integração com o projeto 
Hedwig, onde os dados são armazenados 
localmente e possuem uma estrutura com tolerância 
a falhas. A camada 3 é composta pelo banco de 
dados na nuvem e pela inteligência utilizando 
machine learning para fazer predições de 
hipoglicemia. Todos os dados coletados e gerados 
são mostrados utilizando a plataforma Grafana.

Figura 2: Arquitetura do projeto

Os dados coletados e as predições de 
hipoglicemia noturna podem ser visualizados e 
analisados em dashboards no Grafana.

Figura 3: Visualização dos dados no Grafana

Componentes Principais de Hardware
Para a montagem do projeto, utilizamos um 

microcontrolador Arduino Mega 2560, NodeMCU, 
Raspberry Pi Model B+, módulo RTC, e sensores de 
presença, distância, radar, som e temperatura.   

Figura 1: Componentes de Hardware


