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Motivação
A asma é uma doença crônica e inflamatória que pode prejudicar 

significativamente a qualidade de vida de pessoas afetadas por ela. A 
monitoração de sintomas e do uso correto da medicação é 
extremamente relevante para que o profissional de saúde consiga 
acompanhar a evolução do status clínico da pessoa com asma. Da 
mesma forma, o conhecimento sobre a doença e a consciência da 
evolução dos sintomas permite aos pacientes uma melhor gestão de 
sua saúde e um diálogo mais produtivo com os profissionais que os 
acompanham. O monitoramento da prática de atividade física diária é 
também uma estratégia eficaz para o controle da asma.

Objetivo
O objetivo deste projeto é desenvolver um aplicativo funcional e 

escalável que reúna diversas estratégias de auxílio ao paciente com 
asma: permitir ao paciente acompanhar seus sintomas, o uso de 
medicação, controlar sua atividade física e informar-se sobre a asma, 
tudo com o devido acompanhamento de profissionais qualificados.

Metodologia
Por se tratar de um projeto multidisciplinar, houve colaboração 

entre alunos da engenharia, do design e da fisioterapia, que se 
dividiram em equipes. Os alunos da engenharia formaram a equipe de 
desenvolvimento, que construiu código a partir do protótipo 
desenvolvido pela equipe de design e testado pela equipe de testes.

O desenvolvimento se deu de forma iterativa, por meio de sprints, a 
partir da metodologia do Scrum.

A metodologia ágil aplicada foi confrontada com obstáculos ao 
longo do projeto. Em primeiro lugar, pela dinâmica de testes com 
usuário e a necessidade de aquisição e distribuição de sensores. A 
presença de um patrocinador, por sua vez, alterou o backlog inicial 
com tarefas que não estavam previstas no início do projeto. Por 
último, a necessidade de contemplar requisitos do Google para uso de 
sua API também implicou em mudanças críticas no projeto.

Tecnologias

Aplicação Mobile

Aplicação Web
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