
Introdução 

Resultados

O aplicativo para smartphone desenvolvido demonstrou ser

funcional, de fácil manuseio, com interface interativa e auto

guiada. Novos estudos serão desenvolvidos para avaliar a

usabilidade e a eficácia de um programa de RPD utilizando esta

ferramenta.

Em uma parceria entre a Universidade Federal de Juiz de Fora

(UFJF) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia

(IFET), foi realizados o planejamento e desenvolvimento do

aplicativo. Para a programação, foi utilizada a linguagem C# sob

o algoritmo Hash SHA-512. Foram utilizados vídeos, fotos e

marcadores de cadência por meio de sinais sonoros para

demonstrar os exercícios que os pacientes devem replicar

durante a RPD. Protocolos recomendados de reabilitação foram

seguidos para a escolha e prescrição dos exercícios.

Método

Referências

Planejamento e desenvolvimento de um 

aplicativo para smarthphone como ferramenta 

para a reabilitação pulmonar domiciliar de 

pacientes com doenças respiratórias crônicas

Muller MG,1 Anderson B,2 Faceroli ST,2 Malaguti C,1 José A1

1Universidade Federal de Juiz de Fora, PPG Ciência da Reabilitação e Desempenho Físico Funcional, Juiz de Fora, MG, Brasil
2Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais 

E-mail: dr.andersonjose@gmail.com

1. Holland AE, Mahal A, Hill CJ, Lee AL, Burge AT, Cox NS, et al. Home-based rehabilitation

for COPD using minimal resources: a randomised, controlled equivalence trial. Thorax.

2017;72:57–65.

2. Rochester CL, Vogiatzis I, Holland AE, Lareau SC, Marciniuk DD, Puhan MA, et al. An

Official ATS/ERS Policy Statement: Enhancing Implementation, Use, and Delivery of

Pulmonary Pulmonary Rehabilitation. Am J Respir Crit Care Med. 2015;192(11):1373-86.

Desenvolver um aplicativo para smartphone como ferramenta

para a RPD de pacientes com doenças pulmonares crônicas.

Objetivo

A reabilitação pulmonar domiciliar (RPD) vêm sendo utilizada

em pacientes com doença pulmonares crônicas com resultados

similares aos observados na reabilitação pulmonar

ambulatorial, como a melhora da capacidade funcional,

tolerância ao esforço, sintomas e qualidade de vida.1 A RPD é

uma abordagem terapêutica de forte impacto social,

beneficiando pacientes que, por razões sociais ou financeiras,

não conseguem participar de um programa ambulatorial de

reabilitação, aumentando a adesão e aderência ao programa.2

Entretanto, ainda é um desafio estabelecer formas eficazes de

administração, monitorização e acompanhamento de um

programa de treinamento físico domiciliar. O desenvolvimento e

aplicação de recursos tecnológicos pode ser uma solução para

superar estas barreiras

Conclusão

O aplicativo desenvolvido encontra-se funcional para o sistema

Android e disponível para download gratuito. O produto é de

fácil manuseio, possui interface interativa e auto guiada. Faz

parte do aplicativo um programa de treinamento físico composto

por seis exercícios, com explicações sobre o número de séries,

repetições, cronômetro para determinar o período de repouso e

vídeos demonstrando os exercícios. O programa de treinamento

físico é formado por 6 exercícios, sendo 5 exercícios resistidos

e um exercício aeróbio, realizado por meio de um degrau único

com intensidade externamente cadenciada por sinal sonoro,

cujo som é reproduzido pelo smartphone. Os exercícios são

personalizáveis, dependendo da indicação e características

físicas e funcionais de cada usuário. Adicionalmente, possui

recursos de monitorização, educação em saúde e ferramentas

de comunicação por meio de mensagens de texto, áudio e

vídeo. O produto foi registrado no Instituto Nacional de

Propriedade Industrial (INPI) sob o número BR512020001687-1.
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