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Introdução: A telerreabilitação cardíaca, por meio de equipamentos de monitoramento à distância, é uma ferramenta 

eficaz para melhorar o acesso e a adesão de indivíduos na reabilitação após eventos cardíacos. Porém, o grande 

desafio é a identificação de uma tecnologia que seja factível, acessível e de baixo custo. Objetivo: Analisar a 

factibilidade e usabilidade de um modelo de telerreabilitação cardíaca. Método: O projeto foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da UFMG em fevereiro de 2016 (CAAE: 51528615.3.0000.5149) e após uma busca por tecnologias 

portáteis foram realizados monitoramentos presenciais e à distância com participantes do programa de reabilitação 

cardíaca da UFMG, entre fevereiro e julho/17. Foi utilizado um sistema que permite monitoramento do ECG, FC e FR 

por celular. Esses dados foram coletados por um holter, enviados por bluetooth ao celular entregue ao indivíduo e 

transmitidos via internet para uma plataforma que disponibiliza os dados em tempo real para o profissional. Foi realizado 

um treinamento presencial com um manual de orientação para minimizar dificuldades na utilização dos equipamentos. 

Durante os testes à distância, quando o indivíduo apresentava dificuldade no manuseio do equipamento ou dificuldades 

no sinal da internet, ligações telefônicas eram realizadas. Foi realizada análise descritiva para caracterização da 

amostra com cálculo de percentual, média e desvio padrão. Resultados: O monitoramento foi realizado com 10 

indivíduos, com média de idade de 57,2 anos (±11,45). Destes, a maioria era do sexo masculino (n=8), com renda entre 

2 a 3 salários mínimos (70%) e média de 5,6 (±2,67) anos de estudo. A maioria possuía celular (90%), porém somente 

40% com tecnologia touch. Foram realizadas 40 sessões monitoradas. Destas, 30 presenciais e 10 à distância. As 

sessões à distância foram realizadas somente com um participante, o único que se tornou elegível. Nos demais, 

observou-se grande dificuldade no manuseio do celular, como realizar as funções até conectar e enviar o sinal para a 

plataforma, ligar e desligar o aparelho e manipular o touch. Além disso, a conexão da internet foi perdida várias vezes, 

dificultando a captação e envio do sinal para a plataforma de monitoramento, impossibilitando o acompanhamento do 

profissional. Conclusão: A tecnologia escolhida para a telerreabilitação cardíaca não apresentou boa usabilidade e não 

foi factível com participantes de baixo nível de escolaridade e renda que não tinham familiaridade com o touch. Novo 



estudo está sendo realizado para identificar melhor forma de viabilizar a telerreabilitação para esta população.


