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RESUMO 

 

CRIAÇÃO DO CONCEITO E ESTRUTURAÇÃO DE UM MODELO DE PROGRAMA DE 

REABILITAÇÃO CARDIOPULMONAR BASEADO EM E-HEALTH. 

 

 

 

Introdução: A pandemia provocou uma interrupção dos atendimentos presenciais incluindo a 

reabilitação cardiopulmonar em centros de reabilitação. Apesar do isolamento social ser 

necessário nesse momento, os efeitos da interrupção do treinamento e a rotina mais sedentária, 

afetou diretamente na saúde da população que apresenta doenças cardiovasculares, 

contribuindo para instabilidade clínica e acentuando os fatores de risco aumentando as chances 

de acometimento mais grave da COVID. A literatura mostra que programas de reabilitação 

cardiopulmonar à distância apresentam bons resultados na melhora clínica de pacientes com 

doenças cardiovasculares. Entretanto, a escassez de plataformas digitais para oferecimento de 

programas nessa modalidade dificulta sua oferta de forma ampliada. Objetivo:  descrever o 

conceito de criação de uma plataforma baseado em um modelo de programa de reabilitação 

cardiopulmonar e oferecer um modelo de reabilitação cardiopulmonar baseado em plataformas 

existentes. Métodos: Concebemos a estrutura de uma plataforma on-line composta por um 

sistema de triagem dos pacientes, conteúdo educativos em saúde, e sessões de reabilitação. Na 

sequência, criar uma plataforma beta de reabilitação cardiopulmonar, baseado em plataformas 

gratuitas, à fim de quebrar barreiras de acesso como barreiras geográficas, físicas, e de custo. 

Resultados: Após análise da literatura existente, propusemos um conceito de reabilitação 

baseado em telerreabilitação com plataforma on-line. Para atender esses critérios, foram criados 

104 conteúdos áudio visuais, de maneira a oferecer uma biblioteca padronizada para oferta de 

programas de reabilitação temas relacionados a saúde dessa população sendo eles alimentação 

saudável, tratamento medicamentoso, sedentarismo, diabetes, hipertensão exercícios físico e 

entre outros, também foi criado conteúdo de avaliação de 4 domínios sendo equilíbrio, 

flexibilidade, aptidão cardiorrespiratória e força muscular periférica para criar um treinamento 

de forma individualizada de acordo com o nível que varia de 1 a 4 para cada um dos domínio 

alcançado pelo usuário, mais uma avaliação biopsicossocial. Por fim, criamos uma plataforma 

beta do programa de reabilitação cardiopulmonar baseado em telerreabilitação, com o propósito 

de quebrar barreiras de acesso e popularizar o acesso a esta modalidade de reabilitação. 

Conclusão: A criação de um conceito de reabilitação cardiopulmonar foi criada com sucesso, 

bem como sua disponibilização por meio de plataformas digitais gratuitas tais como YouTube 

e Google Classroom. 

 

Palavras-chave: Exercício, Reabilitação Cardiovascular, Telerreabilitação. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

CONCEPT CREATION AND STRUCTURING OF A CARDIOPULMONARY 

REHABILITATION PROGRAM MODEL BASED ON E-HEALTH. 

 

 

Introduction: The pandemic caused an interruption of face-to-face care, including 

cardiopulmonary rehabilitation in rehabilitation centers. Although social isolation is necessary 

at this time, the effects of the interruption of training and the more sedentary routine directly 

affected the health of the population that has cardiopulmonary diseases, contributing to clinical 

instability and accentuating risk factors, increasing the chances of more serious involvement of 

the cardiopulmonary system COVID. The literature shows that distance cardiopulmonary 

rehabilitation programs have good results in the clinical improvement of patients with 

cardiopulmonary diseases. However, the scarcity of digital platforms to offer programs in this 

modality makes it difficult to offer them in an expanded way. Objective: The study aims to 

describe the concept of creating a platform based on a model of cardiopulmonary rehabilitation 

program and offer a cardiopulmonary rehabilitation model based on existing platforms. 

Methods: We designed the structure of an online platform that consists of a patient triage 

system, educational health content, and rehabilitation sessions. Next, create a beta platform for 

cardiopulmonary rehabilitation, based on free platforms, in order to break access barriers such 

as geographic, physical, and cost barriers. Results: After analyzing the existing literature, we 

proposed a rehabilitation concept based on telerehabilitation with an online platform that 

consists of a patient triage system, educational health content, and rehabilitation sessions. To 

meet these criteria, 104 audio-visual content were created, in order to offer a standardized 

library to offer rehabilitation programs topics related to the health of this population, such as 

healthy eating, drug treatment, sedentary lifestyle, diabetes, hypertension, physical exercise and 

others, evaluation content of 4 domains was also created, being balance, flexibility, 

cardiorespiratory fitness, peripheral muscle strength and flexibility to create a training in an 

individualized way according to the level that varies from 1 to 4 for each of the domains reached 

by the user, plus a biopsychosocial assessment. Finally, we created a beta platform of the 

cardiopulmonary rehabilitation program based on telerehabilitation, with the purpose of 

breaking access barriers and popularizing access to this rehabilitation modality. Conclusion: 

The creation of a concept of cardiopulmonary rehabilitation patients was successfully created, 

as well as its availability through free digital platforms such as YouTube and Google 

Classroom. 

 

Keywords: Exercise, Cardiovascular Rehabilitation, Telereabilitation. 
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1. INTRODUÇÃO 

Após o início da pandemia da COVID-19, autoridades de vários países incluindo o 

Brasil, implantaram o isolamento social como meio de prevenção e controle da doença para 

conter o aumento do número de casos pelo novo coronavírus SARS-CoV-21. Além disso, 

diversos atendimentos ambulatoriais foram interrompidos e muitos pacientes protelaram 

cuidados de saúde necessários2. Apesar da importância das medidas de distanciamento social, 

pacientes com doenças cardiovasculares (DCVs) diante da reclusão domiciliar e a suspensão 

dos programas de reabilitação cardiopulmonar, que na sua maioria são presenciais, tendem a 

uma descompensação clínica, aumentando os riscos de internação e complicações3. O programa 

de reabilitação cardiopulmonar e metabólica multiprofissional têm grande destaque e relevância 

clínica, haja vista a literatura científica que descreve os benefícios na melhora da capacidade 

cardiorrespiratória4, qualidade de vida5, adesão ao tratamento clínico6 além de reduzir os fatores 

de risco para as doenças cardiovasculares7, e principalmente, no número de internações 

hospitalares8, desfecho este extremamente relevante, especialmente nesses pacientes com maior 

risco. Assim como a importância do programa de reabilitação, os impactos da suspensão desses 

serviços têm grandes agravamentos das comorbidade que aumentam os riscos como ganho de 

peso, aumento da pressão arterial, e aumento a resistência à glicose, além disso, essa população 

com doença cardíaca têm um risco duas vezes maior de desenvolver transtornos psicológicos 

comparado com pessoas sem doença cardíaca9. Baseado nisso a importância da continuidade 

dos atendimentos do programa de reabilitação cardiopulmonar ficou fortemente evidenciada 

durante a pandemia da COVID-19. 

A oferta de programas de reabilitação cardíaca por telerreabilitação apresenta-se como 

uma alternativa de manter a população com DCVs em melhores condições e diminuir os riscos 

da infecção da COVID-19 e seus agravos10. Além disso, um estudo de revisão destacou que as 

limitações presentes nas pessoas que realizam reabilitação cardiopulmonar enfrentam devem 
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permanecer além da pandemia, por exemplo, o transporte, fatores sociais, outras obrigações e 

responsabilidades, exacerbação da doença11. Evidências mostraram que os programas de 

reabilitação cardíaca por tecnologias digitais são eficazes na melhora dos fatores de risco 

cardiovasculares modificáveis, desenvolvimento de um estilo de vida ativo, apresentam taxas 

de adesão mais altas, melhorando a capacidade funcional e da qualidade de vida e reduzindo a 

incidência de internação hospitalar 12,13,14. 

Sabendo das disfunções e do prognóstico nessa população surge a necessidade de ofertar 

programas de reabilitação, no entanto, com base no cenário atual e nas limitações observadas e 

citadas, a oferta de um programa de reabilitação cardiopulmonar e metabólica à distância tem 

se tornado cada vez mais importante. Além disso, dados recentes têm apontado para o um 

aumento na demanda por reabilitação, tendo em vista as sequelas provenientes da COVID-19 

durante o isolamento social e após quarentena15. Além de ser especialmente importante para 

população cardiopata, a disponibilização de um programa otimizado de reabilitação, trará 

benefícios não somente àqueles com doença cardiovascular, mas também sob a população como 

todo, à medida que reduz a demanda pelos serviços presenciais de saúde, reduzindo a 

contaminação e a mortalidade pela COVID-19.  

O estudo tem como objetivo descrever o conceito de criação de uma plataforma baseado 

em um modelo de programa de reabilitação cardiopulmonar e oferecer um modelo e-health de 

reabilitação cardiopulmonar baseado em plataformas existentes. 

 

2. METODOLOGIA 

Concebemos a estrutura de uma plataforma on-line composta por um sistema de triagem 

dos pacientes, avaliação dos pacientes, conteúdo educativos em saúde e sessões de reabilitação.  
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A idealização do conceito da plataforma beta eHeart foi baseada de acordo com o nível de 

maturidade tecnológica (Technology Readiness Level-TRL) que é um modelo de fases de 

criação de um protótipo (figura 1). O nível 2 indica a formulação de princípios básicos relatados 

(TRL 1) e conceito de tecnologia e/ou aplicação formulada (TRL 2) e o início da estruturação 

da plataforma em formato de site (TRL 3) caracterizada como prova de conceito. Nosso 

trabalho alcançou até o início do nível 3 com o upload de alguns vídeos no Youtube. O nível 1 

e 2 caracterizada como a fase de levantamento bibliográfico e formulação teórica da plataforma 

assim como toda a sua estruturação são definidas nesse nível. 

 

Figura 1: Níveis de maturidade tecnológica. Fonte: embrapa.br 

2.1 CONCEITO 

A criação do conceito do programa de reabilitação cardiopulmonar foi baseado em 

diretrizes de associações responsáveis por criar as bases desse modelo de serviço 

(AACVPR16/ACCF17/AHA18/ DBRC19) e criamos assim,  a base da plataforma digital, como o 

sistema de triagem, avaliações, a parte de educação em saúde e os treinos. A fase inicial do 

projeto previu a concepção e criação do conceito dessa plataforma, que foi construída do zero, 

adequada às necessidades específicas já descritas anteriormente. 

2.2 FLUXOGRAMA INICIAL DO SISTEMA 

Para a fase inicial, foi elaborado uma sequência de cadastro e triagem dos prováveis 

usuários do programa de reabilitação. Esta fase previu uma integração maior entre a equipe que 

coordena o programa e o usuário, uma vez que será necessário a análise de perfil clínico e 
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possíveis orientações técnicas. O fluxograma descreve essas etapas e como elas se relacionam 

(Figura 2). 

 

Figura 2. Fluxograma de como as informações seguirão durante a fase de cadastro. Fonte: própria do autor. 

 

2.3 FORMULAÇÃO DOS CONTEÚDOS 

O conteúdo foi baseado em um modelo de programa de reabilitação cardiopulmonar de 

supervisão remota por telerreabilitação. Os materiais audiovisuais foram criados pelos próprios 

pesquisadores, utilizando o Laboratório de Biofísica e Fisiologia da Faculdade da Ceilândia 

(FCE-UnB) como cenário, com equipamentos adequados de gravação de vídeo e aquisição do 

áudio, buscando gerar um conteúdo com a máxima qualidade de áudio e vídeo, oferecendo ao 

projeto uma característica profissional no material audiovisual final. 
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2.4 FORMULAÇÃO DOS CONTEÚDOS AUDIOVISUAIS 

Os materiais audiovisuais foram criados pelos próprios pesquisadores com 

equipamentos adequados utilizando uma câmera para gravação Canon SL3 (lente 18-55mm) no 

Laboratório de Biofísica e Fisiologia da Faculdade da Ceilândia (FCE-UnB) como cenário, 

utilizamos refletores para adequar a uma melhor iluminação do local. A equipe de gravação foi 

composta por 2 pesquisadores, um responsável pela câmera e iluminação e a outra pesquisadora 

como modelo responsável pela execução dos movimentos nos vídeos de exercícios e pela 

descrição do conteúdo educativo nos vídeos de educação. Os vídeos foram armazenados em um 

HD externo e posteriormente foi feito o upload na nuvem pelo OneDrive. Os vídeos foram 

editados no Software CapCut (versão 5.8.0. BYTEDANCE PTE. LTD.) com um fundo de áudio 

buscado no site Uppbeat com músicas sem royalty (sem direitos autorais), a fim de gerar um 

conteúdo com a máxima qualidade de áudio e vídeo, oferecendo ao projeto uma característica 

profissional no material audiovisual final. Os vídeos foram disponibilizados em formato de 

playlists no YouTube.  

2.5 CORE COMPONENTS 

Para conseguir englobar os demais componentes de um programa de reabilitação 

incluindo aspectos psicológicos, uso adequado dos medicamentos, tabagismo, controle lipídico, 

controle da pressão arterial, aconselhamento nutricional, prescrição e acompanhamento de 

atividade física, entre outros, foi pensado em pequenos vídeos com o objetivo de educação em 

saúde. Alguns exemplos de temas serão sobre importância do programa de reabilitação, 

diabetes, obesidade, orientação de dieta, tabagismo, hipertensão, uso racional de medicamentos 

20.  
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2.6 SEQUÊNCIA DE AVALIAÇÕES 

Um dos diferenciais deste projeto é a forma de se prescrever os exercícios, buscando ser 

o mais individualizado possível, sendo essa um dos fatores limitantes dos aplicativos de treino 

disponíveis. Com a aplicação de testes capazes de serem realizados de forma simples e 

acessível, criamos uma forma de se pontuar e classificar os resultados obtidos em 5 domínios: 

capacidade cardiorrespiratória, força muscular, flexibilidade, equilíbrio e biopsicossocial. A 

avaliação pode ser realizada com o auxílio da rede de apoio do participante, com ajuda da 

família, amigos e/ou parceiros que possam guiar na compreensão e na execução das avaliações. 

O score que determina cada nível de intensidade está demonstrado na tabela 1. 

2.7 KIT DE AVALIAÇÃO E TREINO 

 Após a triagem, o usuário irá receber em seu domicílio enviado pela equipe será um kit 

com equipamentos de avaliação e treinamento composto por 1) kit de faixas elásticas, 2) 

monitor de atividade física, 3) degrau padronizado, 4) fita métrica.  

2.8 AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE CARDIORRESPIRATÓRIA 

Para a avaliação da capacidade cardiorrespiratória será utilizamos a equação do 

American College of Sports Medicine (ACSM)21 para o teste de degrau, que consiste em subir 

e descer uma plataforma e leva em conta a frequência (f) dos movimentos de subida no degrau 

e a altura do degrau (ht), utilizando a equação seguinte, para calcular o VO2 em ml.kg-1.min-1. 

VO2 = [f × 0.2] + [f × ht × 1.8 × 1.33] + VO2 de repouso 

2.9 AVALIAÇÃO DE FORÇA MUSCULAR 

O teste de força utilizamos o levantar-se da cadeira, que faz parte do Short Physical 

Performance Battery – SPPB21. O teste consiste em sentar-se e levantar de uma cadeira 5 vezes, 

sendo a cadeira sem apoio lateral e sem se utilizar dos braços auxiliando o movimento, 
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mantendo os braços cruzados à frente do tronco. A pontuação é atribuída pelo tempo 

correspondente à execução dos 5 movimentos. 

2.10 AVALIAÇÃO DE FLEXIBILIDADE 

Para avaliação de flexibilidade usamos o protocolo de dedos ao solo. Os sujeitos serão 

orientados a manterem os joelhos completamente estendidos e, a partir daí, flexionarem o 

tronco em direção ao chão, com os braços e a cabeça relaxados. O momento final da flexão era 

indicado por uma sensação de tensão muscular que causasse grande desconforto nos 

isquiotibiais e, neste momento, a distância entre os dedos e o solo serão avaliados22. 

2.11 AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO 

A avaliação de equilíbrio utilizamos o SPPB (Short Physical Performance Battery)21 

onde pontua-se o equilíbrio em 3 posições: solicita-se ao participante que fique com os pés 

juntos, olhando para frente, se for capaz de se manter na posição durante 10 segundos é 

atribuído 1 ponto, caso não mantenha a posição por 10 segundos ou se recusar a tentar, nenhum 

ponto é atribuído. Em seguida realiza-se o teste com o participante em posição Semi Tandem, 

que tem pontuação igual à anterior. Finalizando o teste de equilíbrio, solicita-se que o 

participante fique na posição Tandem; se for capaz de se manter na posição por 10 segundos 

são atribuídos 2 pontos; se mantiver na posição entre 3 a 9 segundos é atribuído 1 ponto e para 

um tempo menor que 3 segundos nenhum ponto é atribuído. Dessa forma o valor total do teste 

de equilíbrio será dado pela somatória entre as 3 posições, apresentando como pontuação 

máxima 4 pontos. 

2.12 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA 

Para a avaliação da qualidade de vida utilizamos o questionário de Minnesota 

(Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire – MLHFQ)23, traduzido para a versão em 

português, avalia as percepções dos pacientes nos aspectos físicos e psicológicos relacionados 
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à insuficiência cardíaca por meio de 21 itens, com escala de resposta de 6 pontos (0 – 5). O 

resumo do score total (score global) pode variar de 0 a 105, sendo os scores mais baixos o 

reflexo da melhor qualidade de vida. Os itens são subdivididos em 3 domínios (dimensões): 

dificuldades físicas (questões n. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 e 13); emocionais (questões n. 17, 18, 19, 20 

e 21); e dimensões gerais, que envolve os itens relacionados a considerações financeiras, efeitos 

colaterais de medicamentos e estilo de vida (questões n. 1, 8, 9, 10, 11, 14, 15 e 16). A 

classificação a seguir seguiu a forma como o questionário avalia a pontuação, porém dividida 

em quartis. Esse domínio não determina a prescrição do treino, será utilizado apenas para 

avaliação biopsicossocial. 

AVALIAÇÃO NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 

CARDIORRESPIRATÓRIA Classificação a partir da equação 

FORÇA >16,7seg Entre 13,7seg 

e 16,6seg 

Entre 11,2seg 

e 13,6seg 

<11,1seg 

EQUILÍBRIO 0 ou 1 2 3 4 

FLEXIBILIDADE > 10cm do 

solo 

Entre 10cm 

do solo e 

tocar os dedos 

no solo 

Tocar a mão 

fechada no 

solo 

Tocar a palma 

da mão no 

solo 

BIOPSICOSSOCIAL 81 a 105 

pontos 

54 a 80 

pontos 

27 a 53 

pontos 

0 a 26 pontos 

 

Tabela 1. Classificação dos resultados das avaliações para a prescrição dos exercícios.  
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A sequência de avaliações está demonstrada no fluxograma abaixo (figura 3) após a 

inclusão dos laudos e envios dos equipamentos. 

 

Figura 3. Fluxograma com ilustração da sequência das avaliações. Fonte: Própria do autor. 

2.13 PLANEJAMENTO DA PRESCRIÇÃO DOS EXERCÍCIOS 

Criamos uma biblioteca virtual contendo exercícios para atender as demandas de um 

programa de reabilitação cardiopulmonar, em 4 domínios, sendo esses 1. Exercícios 

cardiorrespiratórios; 2. Exercícios de fortalecimento muscular periférico; 3. Flexibilidade e 4. 

Equilíbrio. Além dos conteúdos de educação em saúde e avaliações, foi criada, de forma a 
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disponibilizar tratamento individualizado a cada paciente, de acordo com sua condição clínica, 

tornando a prescrição mais individualizada possível. Foram previstos um total de 36 sessões 

em um período de treinamento de aproximadamente 3 meses, seguindo a frequência de 

realização dos exercícios de 3 vezes por semana. Cada sessão de treinamento com duração entre 

40 a 60 minutos. Para abarcar todas as intensidades de tratamento separamos essas em 4 níveis 

(tabela 1). Há a orientação para que os exercícios sejam acompanhados pela rede de apoio caso 

haja necessidade quanto ao déficit de equilíbrio, barreira de compreensão, barreira tecnológica.  

2.14 CONTATO FINAL USUÁRIO/PACIENTE 

 Após assistirem todos os vídeos de educação em saúde e realizarem o treinamento com 

os exercícios físicos de todas as sessões, o usuário chega ao fim do programa. Os pacientes 

receberão orientações para permanecer no programa eHeart a partir de uma nova avaliação 

seguindo o nível alcançado nessa avaliação, ou sugerir a continuação da prática de exercícios 

físicos em outra modalidade. Além de incentivar a pôr em prática os conhecimentos adquiridos 

durante o programa. 

3. RESULTADOS 

Criamos um site de apresentação do programa com informações sobre o eHeart (Figura 

4) e seus objetivos e criar uma ponte da descrição do público alvo a fim de promover a 

plataforma e alcançar mais pessoas. O site possui 5 seções, são elas: home, apresentação, “por 

que eu preciso do eHeart?” , canal no YouTube e contato  (Link para o site: 

https://eheartbr.wixsite.com/beta ).  
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Figura 4. Print do site eHeart 

A triagem e a avaliação clínica são o diferencial do trabalho, pois realizamos a avaliação 

dos 4 domínios para prescrição do exercício de forma individualizada mais a avaliação 

biopsicossocial que é um determinante de consistência do treinamento. Caso venha ser uma 

necessidade, o programa permite marcar vídeo-chamadas com a equipe de profissionais de 

saúde para esclarecimento de dúvidas e resolução de barreiras de compreensão em qualquer 

fase do programa mantendo um contato próximo ao usuário a partir de uma plataforma de 

marcação de reuniões online por meio da plataforma gratuita Doodle (Link para marcar reunião: 

https://doodle.com/meeting/participate/id/egJ8Pwjd ).    

Após a triagem, o usuário/paciente irá ter acesso a plataforma on-line no Classroom 

(Link para acessar o Classroom: 

https://classroom.google.com/c/MzUwMTY1NjY5ODQz?cjc=jxvw7jy ). O site conta com os 

conteúdos de educação em saúde para acessar o Youtube, também o link de acesso para os 

vídeos de treinamento (Figuras 5 e 6).  
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Figura 5. Print da plataforma Classroom com ilustração do acesso aos vídeos de educação. 

 

 

Figura 6. Print da plataforma Classroom com ilustração do acesso aos vídeos de treino. 

Foram gravados 4 vídeos de avaliação com média de duração de 3 minuto; 9 vídeos de 

educação e saúde com média de duração de 8 minutos; 36 vídeos de exercícios com média de 

duração de 40 segundos; 1 de apresentação do programa e 1 de finalização do programa com 

média de duração de 5 minutos (tabela 2).  
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Tipo de conteúdo do vídeo Descrição do conteúdo Total 

Vídeo de apresentação Apresentação do eHeart 1 

Vídeos de avaliação Avaliação de Equilíbrio 1 

Avaliação Cardiorrespiratória 1 

Avaliação de Força muscular periférica 1 

Avaliação de Flexibilidade 1 

Vídeos de educação em saúde Tópicos sobre cardiopatia 1 e2, 

cessação do tabagismo, uso racional de 

medicamentos, hábitos alimentares 1 e 

2, combate ao sedentarismo, programa 

de exercícios e saúde mental. 

9 

Vídeos de exercícios Vídeos de equilíbrio 34 

Vídeos Cardiorrespiratório 5 

Vídeos Força muscular periférica 32 

Vídeos Flexibilidade 18 

Vídeo de finalização Finalização do eHeart 1 

 104 

 

Tabela 2. Descrição dos conteúdos audiovisuais produzidos 

 

Os vídeos de educação em saúde (Figura 7) contam com a apresentação dos temas pelos 

pesquisadores responsáveis pelo projeto, contemplando o conteúdo associado a um vídeo de 

apresentação, visando tornar o material atrativo para o usuário final, buscando a adesão ao 

tratamento e a consolidação da informação fornecida, gerando autonomia e segurança para 

gerar mudança de comportamento buscando ser mais saudável. Foram criados 10 conteúdos de 

educação em saúde disponibilizados na plataforma YouTube e que podem ser visualizados a 

qualquer momento, inclusive após a finalização do programa de reabilitação. O intuito da 
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criação dos conteúdos educativos é trazer conhecimento das doenças cardiovasculares assim 

como das condições que agravam essas doenças. Também tem como objetivo de criar hábitos 

mais saudáveis frente a condição e auxilio no tratamento e diminuir de possíveis reagudizações 

das DCVs. Trabalhos mostram que ter conhecimento da própria condição de saúde tornam os 

pacientes mais seguros e quanto a atitudes preventivas para evitar riscos cardiovasculares. 

Assim tornam os sujeitos mais críticos e capacitados a argumentar e fazer escolhas mais 

saudáveis e ajuda no tratamento e controle das DCVs24. Um trabalho de revisão mostrou que a 

educação em saúde reduzem os fatores de risco cardiovascular e consequentemente, promovem 

a prevenção destas doenças promovendo o aumento da qualidade de vida25 (Link de acesso ao 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCEVth6bV3TreoHKDW7CqgIg). 

 

Figura 7. Print do vídeo de educação em saúde 

Os vídeos de avaliação (Figuras 8a e 8b)  
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Figuras 8a e 8b: Print da tela dos vídeos de avaliação cardiorrespiratória e de equilíbrio 

Os vídeos de exercícios (Figuras 9a e 9b) têm uma estrutura que fornece uma 

apresentação da execução com a apresentação prévia da execução por meio de um vídeo 

explicativo e uma narração seguidos pela orientação do número de execuções e intervalo, com 

o tempo previsto de cada execução, um loop de exibição da execução do movimento e a 

contagem das repetições, sendo seguido pelo período de recuperação com um cronômetro na 

tela, sendo o processo repetido em todos os exercícios, séries e intervalos. Essa sequência gera 
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um vídeo que contempla a sessão dos exercícios prescritos de forma integral, sendo seu tempo 

de duração o tempo total da duração prevista. Essa preocupação vem da necessidade de deixar 

o mais claro possível sobre a realização dos exercícios, buscando uma maior segurança por 

parte de usuário. 

 

Figuras 9a e 9b: Print do vídeo de treinamento 

 

Na parte inicial de apresentação da plataforma e triagem criamos telas que seguem a 

explicação do programa a fim de determinar o público alvo passando pelas etapas de 
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confirmação de leitura dos termos de uso, confirmação do TCLE e até a fase para cadastro com 

o envio dos dados clínicos por meio de um formulário para que seja necessário anexar os 

documentos com os exames solicitados. A análise dos dados clínicos será feita pela equipe de 

saúde para determinar se o paciente apresenta o perfil alvo do programa e marcar de forma 

opcional do usuário, uma consulta por telechamada. Após essa etapa de triagem e determinação 

do perfil clínico feito pela equipe de saúde, seguirá para a etapa de avaliações. Esse modelo de 

triagem foi pensado de uma forma que fosse simples para execução de forma remota com a 

opção de telechamada caso haja alguma barreira de compreensão (Link para acesso ao 

formulário de triagem: https://forms.gle/prqWdhABPNhjt1rU9 ) .  

 Foram criadas 12 sessões de treinamento com os exercícios contemplando os 4 

domínios. Os vídeos seguem uma sequência com exercícios de equilíbrio, exercícios 

cardiorrespiratórios, exercícios de força muscular alternando entre membros superiores e 

membros inferiores e alongamento. A distribuição do tempo de cada domínio por sessão será 

de aproximadamente 10 minutos de exercícios de equilíbrio, 20 minutos de exercícios 

cardiorrespiratórios, 20 minutos de treino de força e 10 minutos de alongamentos, totalizando 

a aproximadamente 60 minutos de treinamento.  (Link para acesso aos vídeos de exercícios: 

https://www.youtube.com/watch?v=bf8rMA5wznM)  

Ao término do programa de reabilitação eHeart, após a execução de todos os exercícios 

de treinamento, o usuário será orientado a continuar o treinamento pela plataforma a partir de 

uma nova avaliação, ou se preferir, seguir outra modalidade. Para isso, criamos um formulário 

de orientação. (Links para acesso ao formulário de finalização contato usuário/paciente: 

https://forms.gle/im3AGMkg1qm3A8uy5)  

O próximo passo para o projeto segue a programação da testagem por profissionais 

ligados ao tema da reabilitação cardiopulmonar e posteriormente a testagem clínica de pacientes 

cardiopatas, avaliando assim a qualidade e reprodutibilidade do programa criado. 
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4. DISCUSSÃO   

O exercício físico está amplamente descrito na literatura sobre a sua importância no 

tratamento de DCVs e ainda vemos que a inatividade física é um fator de risco para 

reagudizações. Com o avanço tecnológico e a demanda por atendimento dessa população, a 

telemedicina proporcionou que o tratamento fosse realizado à distância. Uma revisão 

sistemática trouxa resultados que corroboram com o uso da telemedicina na reabilitação de 

cardiopatas como melhores níveis de atividade física, melhor desempenho das capacidades 

funcionais, aumento do VO2 pico e mostrou ser um recurso seguro, viável e bem aceito pelos 

pacientes26. 

 Alguns trabalhos avaliaram a evidência de tecnologias m-Health e e-Health na 

promoção de atividade física em idosos e provaram ser eficazes no aumento de atividade física 

a curto prazo. Ainda foi discutido sobre a importância do automonitoramento, incorporação de 

teoria e mudança de comportamento e apoio social e profissional. De acordo com esse estudo, 

o eHeart contempla além do aspecto físico, a mudança comportamental, o apoio profissional e 

sempre incentivando a participação familiar durante a reabilitação27.  

 Além do treinamento físico, as diretrizes de reabilitação cardiopulmonar internacionais 

enfatizam a importância da mudança comportamental em hábitos saudáveis e atuação ativa no 

tratamento das doenças. No estudo de Sharma et.al. trouxeram a importância da tecnologia m-

Health para melhorar comportamentos e resultados de saúde nessa população que apresentam 

diabetes mellitus e insuficiência cardíaca sobre os aspectos de melhora dos níveis de atividade 

física, adesão aos medicamentos. O eHeart tem essa proposta e buscamos posteriormente 

avaliar os conhecimentos adquiridos pelos usuários com os conteúdos educacionais, a fim de 

adequar aos interesses dessa população28.   

        A reabilitação cardiopulmonar em e-Health e m-Health surge com o intuito de acrescentar 

aos programas de reabilitação tradicionais. Muito foi estudado sobre as limitações desses 
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programas, contudo, o eHeart será um recurso a agregar seja no processo de reabilitação 

domiciliar com acompanhamento profissional e individualizado, seja para continuação da 

reabilitação remota após o presencial. O eHeart é uma ferramenta para somar ao tratamento de 

pessoas com DCVs sem intuito de substituir outro recurso.  

Foi observado durante a elaboração do estudo o quanto está descrito na literatura sobre 

a importância da reabilitação cardiopulmonar em domicílio e as limitações que essa população 

enfrenta para permanecer em um programa de reabilitação, no entanto, não foi encontrado uma 

ferramenta disponível que supre essa demanda que seja pensado e desenvolvida para pessoas 

com DCVs.  

 Algumas limitações do estudo contaram com as escolhas dos exercícios e dos testes de 

avaliação que pudessem ser realizados em domicílio de forma prática e que pudessem ser 

facilmente mensurados por qualquer pessoa. Além disso, a adequação de ambiente próprio para 

realizar as gravações dos vídeos que pudesse ter uma iluminação, posicionamento da câmera, 

sonoplastia adequados, apesar disso, foi possível realizar as gravações com uma boa qualidade 

audiovisual. A edição dos vídeos foi uma etapa desafiadora para o grupo de pesquisa. Além da 

falta de experiência com o processo, foi necessário tempo de estudo que satisfatoriamente 

conseguimos chegar a um modelo desejado.   

5. CONCLUSÃO 

 Temos uma estrutura formada por meio de uma plataforma beta do programa de 

reabilitação cardiopulmonar baseado em telerreabilitação, o eHeart, que tem potencial para 

proporcionar um ambiente de cuidado utilizando tecnologias de uma maneira mais econômica 

que alcance uma rede ampla de pessoas com o propósito de quebrar barreiras de acesso. Criado 

a partir de um conceito consolidado de oferecer este serviço, visando levar o atendimento a 

pacientes de forma remota com qualidade, segurança e prescrito de forma individualizada, de 

acordo com o nível de condicionamento de cada paciente. O próximo passo para a aplicação 
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deste modelo, será a fase clínica de testagem da viabilidade e a eficácia da plataforma por 

profissionais da saúde e pacientes visando a continuidade para a criação do aplicativo ser 

consolidada.  
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APÊNDICES 

Short physical performance battery – SPPB 

 

 

ANEXOS 

Minessota Living with Heart Failure Questionnaire (MLHFQ) 
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1. PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

Não se aplica. 

 

2. NORMAS DA REVISTA ESCOLHIDA POR ESTUDANTE E 

ORIENTADOR(A). 
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Formatação de texto 

• Use a ortografia do inglês americano.  

• Todo o texto deve estar em fonte Times New Roman 12 pontos e espaço duplo. 

• Use um único espaço no final de cada frase. 

• Insira números de página. 

• Não use números de linha; estes serão inseridos pelo nosso sistema de admissão.  

• Não use notas de rodapé ou notas de fim para referências no texto. Evite, se possível, 

usar notas de rodapé para elaborar o texto.  

GHSP refere-se ao AMA Manual of Style, publicado pela American Medical 

Association e Oxford University Press. 

Não definimos limites explícitos para o tamanho dos trabalhos submetidos, mas 

incentivamos os autores a serem concisos para atingir nosso público de maneira 

eficaz. Em alguns casos, fornecer mais detalhes em apêndices pode ser apropriado. 

Corpo Principal 

O corpo principal do manuscrito deve incluir:  

• Título 

• Resumo: Pode ser estruturado no formato IMRAD (Introdução, Métodos, Resultados e 

Discussão) ou não estruturado. 

• Mensagem-chave do teaser: Em 1 ou 2 frases curtas, resuma sucintamente a mensagem 

essencial do seu artigo, incluindo o significado para a ação. 

• Mensagens-chave detalhadas: Todos os manuscritos devem incluir mensagens-chave 

que detalhem os pontos essenciais de seu manuscrito. 

Ilustrações, Figuras e Fotos 

• A resolução das fotos deve ser de aproximadamente 300 dpi (pontos por polegada), 

e figuras e ilustrações de linha ou meio-tom devem ter aproximadamente 600 dpi . 

• Para a submissão inicial, cada item deve ser incorporado ao manuscrito. 

• Para uma submissão revisada (após revisão por pares), cada ilustração e figura devem 

ser um arquivo separado. O envio de arquivos originais e editáveis é altamente 

recomendado. A qualidade dos arquivos recebidos afetará o tempo de preparação das 

figuras para publicação.  

• Numere cada ilustração e figura separadamente e inclua um título curto. Cite cada um 

no texto em ordem numérica consecutiva. 
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• As fotos devem ter uma legenda curta descrevendo a ação na foto, nome do fotógrafo e 

organização (se aplicável) e ano em que a foto foi tirada. 

Tabelas 

As tabelas devem ser numeradas, incluir título descritivo e ser citadas no texto em 

ordem numérica consecutiva. 

• Para a submissão inicial, cada tabela deve ser incorporada ao manuscrito. 

• Para uma submissão revisada (após revisão por pares), as tabelas devem estar em um 

arquivo separado. 

Referências 

Saúde Global: Ciência e Prática segue o estilo de referência da American Medical 

Association (AMA). As referências devem ser numeradas consecutivamente com 

algarismos arábicos sobrescritos na ordem em que são mencionadas pela primeira vez 

no texto. Ao final do artigo, inclua uma lista de todas as referências citadas na ordem 

em que foram mencionadas no texto. 

 


