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Resumo: O Acidente Vascular Cerebral, também conhecido como "Derrame
Cerebral", é uma doença crônica não transmissível e é uma das principais causas de
morte, incapacidade adquirida e internações em todo o mundo. Dentre as doenças
crônico-degenerativas, as cerebrovasculares constituem a terceira causa de morte
no mundo, precedida pelas cardiopatias em geral e o câncer. O Acidente Vascular
Cerebral isquêmico ou hemorrágico, transitório ou definitivo é a doença
cerebrovascular que apresenta maior incidência, tem maior morbidade e resulta em
incapacidades. Cerca de 40 a 50% dos indivíduos que sofrem AVC morrem após
seis meses, tendo uma ocorrência maior em homens. O objetivo deste trabalho é
desenvolver um protótipo de software para auxiliar pacientes com tendências de ter
acidentes vasculares cerebral. A metodologia foi levantamento bibliográfico,
engenharia de software e o levantamento de requisitos. Uma análise por cenário foi
realizada a fim de avaliar a aplicabilidade do protótipo ao tema proposto. Como
resultado foi desenvolvido um portal de informações de cuidados de saúde aplicados
a acidentes vasculares cerebrais, disponível no site http://healertech.top. Um
questionário pode ser preenchido a fim de verificar o grau de envolvimento do
paciente com a patologia. O código das classes de entidades permitiu a avaliação
das regras. Um variassem de contexto da computação ubíqua proporcionou a
inserção de variáveis de ambientes. A avaliação por cenário permitiu avaliar a
aplicabilidade do protótipo ao tema proposto. Pode-se concluir que sistemas ubíquos
aplicados a cuidado de saúde pode representar uma auxílio em questões
relacionadas a acidentes vasculares cerebral, sobretudo onde fatores subjetivos
podem retardar a antecipação do diagnóstico.
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