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INTRODUÇÃO 

Pacientes que tiveram COVID-19 grave usualmente necessitam de orientações no período após 

a alta hospitalar visando a recuperação de sua funcionalidade, bem como para contribuir para o auto 

manejo de eventuais sequelas. Programas de reabilitação cardiopulmonar podem melhorar o 

condicionamento cardiorrespiratório e a recuperação após internações hospitalares¹. 

Considerando o isolamento social imposto pela pandemia e as dificuldades de locomoção destes 

pacientes, o Serviço de Fisioterapia do Hospital de Clínicas (HC) e a Disciplina de Pneumologia 

(HC/Faculdade de Ciências Médicas) da UNICAMP passaram a oferecer aos pacientes egressos de 

hospitalização por COVID-19 grave a oportunidade de participar de um programa de telerreabilitação 

pulmonar. Denominado “Programa de Telerreabilitação Pulmonar para pacientes com COVID-19 após 

a alta hospitalar” (PTRP), neste programa a proposta era que os treinos e a monitorização fossem feitos 

sob supervisão remota. 

Para execução do programa são utilizadas cartilhas educativas e um aplicativo para 

monitorização de oxigenação e frequência cardíaca, ambos desenvolvidos especialmente para o 

programa. Este programa vem sendo desenvolvido como um projeto de pesquisa randomizado, no qual 

um grupo de pacientes realiza todas as reavaliações de forma remota (por videochamadas), apenas 

tendo avaliação inicial e final presenciais; um outro grupo tem as reavaliações presenciais, além das 

avaliações inicial e final. 

O PTRP tem a duração de três meses, no qual os dois grupos de pacientes recebem cartilhas 

educativas com exercícios que devem ser realizados no mínimo três dias por semana. Além disso, 

independente do grupo em que o paciente estiver, ele é orientado em relação ao uso do aplicativo de 

monitorização (via celular), pelo qual são acompanhados, durante as sessões de treino, os sinais vitais 

(frequência cardíaca e saturação de oxigênio), a pressão arterial, o nível de dispneia e fadiga (pelo Índice 

de Percepção de Esforço Subjetivo de BORG), além do horário de início e término dos exercícios. 
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Aqueles que não utilizam o aplicativo, fazem o registro dos sinais vitais, pressão arterial e o 

BORG em uma folha impressa. A cada mês de treino, com datas pré-estabelecidas, estes pacientes são 

reavaliados pela fisioterapeuta (presencial ou remotamente) e os exercícios são ajustados de acordo 

com a evolução do doente. 

OBJETIVOS 

Avaliar a factibilidade do uso de um aplicativo de monitorização de exercício físico em um programa 

de telerreabilitação pulmonar em pacientes que estiveram hospitalizados por COVID-19, dentro do 

contexto de atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS). 

ESPECÍFICOS 

A. Descrever dados demográficos, perfil socioeconômico e o grau de instrução dos pacientes 

incluídos. 

B. Avaliar as qualidades do aplicativo utilizados para monitorização remota: vantagens, 

problemas no funcionamento e limitações para o uso. 

C. Avaliar adesão ao uso do aplicativo e nível de satisfação dos pacientes com seu uso. 

D. Avaliar o nível de satisfação e as limitações do programa de telerreabilitação pulmonar. 

METODOLOGIA 

Este é um estudo prospectivo, observacional, unicêntrico, que está em andamento no serviço de 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Hospital de Clínicas da UNICAMP. O presente estudo é parte do 

projeto de pesquisa “Programa de telerreabilitação pulmonar para pacientes com COVID-19 após a alta 

hospitalar” (PTRP), da doutoranda Bruna Scharlack Vian, aprovado pelo comitê de ética em pesquisa 

da UNICAMP, sob o número CAAE 31783420.7.0000.5404 emenda 1 – parecer 4.204.948. Todos os 

pacientes incluídos assinaram termo de consentimento livre e esclarecido antes da participação no 

estudo. Sendo assim, os pacientes deste estudo seguem os critérios de inclusão e exclusão do PTRP. 

São critérios de inclusão para o PTRP pacientes de ambos os sexos com idade ≥ 18 anos; ter 

estado hospitalizado por pneumonia decorrente de COVID-19; presença de disfunção respiratória na 

primeira avaliação ambulatorial, que será definida pela presença dos seguintes sinais e sintomas: 

saturação periférica de oxigênio (SpO2) entre 88 e 93%, ou frequência respiratória (FR) ≥ 24 em repouso, 

ou queixa de dispneia/cansaço aos esforços/repouso, ou na ausência dos fatores acima pacientes que 

apresentarem redução da distância caminhada no “Teste de caminhada de seis minutos” (≤ 400 metros 

ou ≤ 80% do previsto) ou queda de SpO2 ≥ 4% ou SpO2 final (sexto minuto) ≤ 93%; e ter iniciado o 

programa de reabilitação (PTRP). São critérios de exclusão limitações osteoarticulares ou cognitivas que 

impeçam o participante de fazer as avaliações propostas e/ou os procedimentos propostos pelo PTRP 

e/ou a aplicação e entendimento dos questionários propostos neste estudo; pacientes com 

traqueostomia; doenças respiratórias ou cardiovasculares prévias que o impeçam de realizar os testes 

propostos; pacientes em uso de betabloqueador; e os pacientes excluídos ou desistentes do PTRP. 
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Após a inclusão, os pacientes são avaliados ao final de sua participação no PTRP (terceiro mês), 

no qual respondem a dois questionários. O primeiro foi elaborado pela pesquisadora e contém 28 

perguntas; tem como objetivo avaliar a factibilidade, as limitações e as vantagens do aplicativo utilizado, 

bem como adesão ao seu uso e ao programa de treinamento sob supervisão remota. O segundo 

questionário foi elaborado pela Associação Brasileira de Empresas e Pesquisa (ABEP), e permite avaliar 

o nível socioeconômico e educacional. Após a aplicação dos questionários são coletados os dados 

demográficos e clínicos para a descrição da amostra (idade, peso, altura, comorbidades) através da 

revisão de prontuários disponíveis no AGHUse e do PTRP. 

Para a análise dos dados está sendo testada a hipótese de que o uso de um aplicativo de 

monitorização dos sinais vitais, duração do treinamento e adesão a um programa de telerreabilitação 

cardiorrespiratória é viável para supervisão e monitorização de pacientes pós COVID-19. 

Os dados serão analisados pelo software SPSS IBM statistc. Será testada a normalidade dos 

dados com o teste Kolmogorov Smirnov. Será construído um modelo de regressão logística para verificar 

quais variáveis impactam na utilização e adesão ao uso do aplicativo. O nível de significância adotado 

será p < 0,05. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste estudo foram incluídos 27 

pacientes até o momento, sendo que um não 

quis responder ao questionário 

socioeconômico. Com isso, temos 27 

respondentes do primeiro questionário e 26 

do segundo. A idade média encontrada foi de 

56,8 anos e 59,2% eram do sexo masculino. 

Quanto à escolaridade, 51,9% cursaram 

apenas o ciclo fundamental, 29,6% dos 

pacientes cursaram o ensino médio, e 18,5% 

tinham curso superior. Todos os dados 

clínicos podem ser vistos na tabela 1. 

Do total de 27 pacientes que 

responderam ao questionário sobre o 

aplicativo, 3 (11,1%) não tinham celular, de 

modo que 2 (66,7%) não utilizaram o 

aplicativo e 1 (33,3%) baixou o aplicativo no 

celular de um parente. Destes, todos 

referiram que isso não limitou sua 

participação no programa de telerreabilitação. 
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Considerando os que tinham celular (24) e poderiam, portanto, utilizar o aplicativo, 2 (8,3%) 

disseram que não tinham espaço no equipamento para baixá-lo e utilizá-lo. Esta foi uma limitação para 

o uso em apenas 1 (50%) paciente. 

Dos pacientes que poderiam utilizar o aplicativo (22), ou seja, que tinham celular e espaço no 

dispositivo, apenas 16 (72,7%) de fato o utilizaram. Destes, 10 (62,5%) participantes ficaram totalmente 

satisfeitos com o aplicativo. 

Dos pacientes que, apesar de terem celular 

e espaço adequado para o uso do aplicativo não o 

fizeram (6, ou seja, 27,3%), os motivos elencados 

foram: preferir utilizar a folha impressa, não saber 

utilizar tecnologias e o aplicativo parou de abrir 

depois de um certo momento. No gráfico 1, pode-

se observar as dificuldades relatadas pelos 

pacientes que usaram o aplicativo. 

Do total de pacientes incluídos no PTRP e avaliados, 11 (40,7%) realizaram o programa 

inteiramente por via remota. Destes, 8 (72,7%) utilizaram o aplicativo, sendo que 7 (87,5%) relataram 

não ter dificuldades em seu uso, durante a telerreabilitação a internet não caía, era possível visualizar e 

ouvir claramente a fisioterapeuta; 1 (12,5%) paciente teve dificuldade em mexer sozinho por isso 

precisou de ajuda, relatou que o aplicativo travava (porém isso não foi um fator limitante), durante a 

telerreabilitação a internet não caía e era possível ouvir a fisioterapeuta, entretanto não dava para vê-la. 

Daqueles pacientes que realizaram o programa inteiramente por via remota, mas não fizeram uso do 

aplicativo (3, ou seja, 27,3%), todos relataram que durante a telerreabilitação a internet não ficava 

caindo, dava para ver e ouvir claramente a fisioterapeuta. 

No gráfico 2, pode-se visualizar os dados dos pacientes que estavam no grupo que fez todo 

programa sob supervisão remota e os que tiveram visitas presenciais, com as respectivas respostas 

sobre o uso, qualidades e limitações do 

aplicativo. A maioria dos participantes ficou 

satisfeita com o PRTP (63% deram nota 10), 

sendo que todos compareceram às consultas 

presenciais (quando inserido no grupo sob 

supervisão remota e presencial ou para 

avaliação inicial e final) e com suas dúvidas 

esclarecidas. 

Em relação aos 40,7% pacientes que fizeram as reavaliações de forma remota, 9 (81,8%) 

relataram que a internet não ficava caindo durante a sessão, 10 (90,9%) informaram que dava para ver 

a fisioterapeuta e 11 (100%) que dava para ouvir claramente a fisioterapeuta. 
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Entretanto, para aqueles que utilizaram o aplicativo, uma das vantagens apontadas é a facilidade 

do manuseio (13, ou seja, 81,2%); além disso referem estar satisfeitos com a proposta da sua utilização 

(14, ou seja, 87,5%). Apenas um paciente relatou dificuldade na instalação do aplicativo, embora isso 

não tenha limitado sua participação no programa de telerreabilitação. 

O PTRP foi bem aceito de uma forma geral pelos participantes, uma vez que 96,3% ficaram 

satisfeitos, tendo comparecido a todas as consultas presenciais e tendo ficado com suas dúvidas 

esclarecidas. 

Em relação ao questionário 

socioeconômico, (ABEP), apenas 

15,4% recebem mais de R$ 10.000,00 

como renda média familiar. Os dados 

sobre a distribuição conforme nível 

socioeconômico estão na tabela 2. 

CONCLUSÃO 

Dos 27 pacientes avaliados até o momento, apenas 3 tiveram dificuldades de usar o aplicativo 

porque não tinham celular, e 2 tiveram dificuldades por não ter um equipamento com “espaço” suficiente 

para rodar o aplicativo. Desta forma, a grande maioria dos pacientes (81,5%) tinham dispositivos 

suficientes para usar o aplicativo proposto. Este dado é interessante, sobretudo se for considerado que 

mais de 80% dos pacientes recebiam renda domiciliar média inferior a 4,5 salários mínimos, e cerca de 

50% deles abaixo de 2,5 salários mínimos. 

Ao final, 16 pacientes de fato utilizaram o aplicativo, que corresponde a 59,3% do total, e 73% 

dos 22 indivíduos que de fato tinham dispositivos suficientes para tal. Destes 16, a maioria ficou satisfeita 

com o aplicativo, não teve dificuldades de digitação nem dificuldades para utilizá-lo. Estes dados 

coexistem com um perfil educacional de baixa escolaridade (50% tem apenas ensino fundamental), e 

chama a atenção para a grande familiaridade das pessoas com usos de aplicativos, independentemente 

de sua escolaridade. 

Embora incipientes e derivadas de um estudo ainda com pequeno número de pacientes, tais 

informações apontam não apenas para exequibilidade de um programa de treinamento físico 

remotamente supervisionado nesta população de usuários do SUS, bem como para o uso de celulares 

e dispositivos como ferramentas de comunicação entre a equipe de saúde, o paciente e família. 
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