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APLICATIVO DE CELULAR PARA GERENCIAR A FREQUÊNCIA 
CARDÍACA E SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE OXIGÊNIO EM 

PESSOAS SAUDÁVEIS

Estudo experimental entre pessoas saudáveis 

Estudo de acordo com as normas e diretrizes de 
regulamento de pesquisa envolvendo seres humanos e 

aprovado pelo comitê de ética 

Critério de inclusão: 
Indivíduos saudáveis, 

ambos os sexos e idade 
superior a 18 anos

Critério de exclusão: 
Indivíduos  que relatam qualquer 
patologia de origem metabólica, 

física e dermatológica. 
Mulheres com unhas esmaltadas, 

indivíduos que faziam uso de 
medicamentos continuamente 

Equipamentos: Celular Samsung modelo S9 Plus com o 
aplicativo Samsung Health® e um monitor multiparamétrico 

da marca Midway ® modelo PM 60

O estudo foi realizado em 4 etapas, divididas da seguinte forma:

➢ 1°Etapa: Ficha semi estruturada com informações
sociodemográficas

➢ 2°Etapa: Lavagem das mãos, em água corrente com sabão
neutro segundo os critérios recomendados pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária e secagem das mãos

➢ 3°Etapa: O participante foi encaminhado a uma sala de
ambiente tranquilo, permaneceu sentado com os pés apoiados no
chão e mão direita sobre uma mesa durante 5 minutos

➢ 4°Etapa: Foi vestido no dedo indicador (2º dedo) da mão
direita, que estava na posição supina o oxímetro de pulso do
monitor multiparamétrico o aparelho permaneceu por 40
segundos no dedo indicador. Simultaneamente, foi posicionado o
sensor da câmera do celular sobre o dedo anelar (4°dedo) da
mesma mão, até registrar e estabilizar a curva e o valor da
frequência cardíaca e da saturação periférica de oxigênio.

➢ Análise Estatística: Para avaliação do nível de equivalência da
FC e SpO2 foi aplicado a correlação de Pearson e Spearman. O
nível de significância adotado foi de 5%.

Foram 150 participantes, a idade média foi de 22,33 ± 4,4
anos tendo o gênero feminino predominante com 71,3%.

Verificou-se uma forte correlação da FC medida pelo monitor
multiparamétrico com a FC do Samsung Health®, o coeficiente (r
= 0,93) indica que a correlação é positiva (p < 0,001).

Na medida de equivalência da SpO2 pelo monitor
multiparamétrico e pelo Samsung Health® apontou um r = 0,05
com p = 0,51, o que demonstra uma correlação nula e não
significativa.

Figura 1. Correlação de Pearson entre a FC medida pelo mini monitor multiparamétrico
com a FC do Samsung Health®.
Figura 2. Correlação de Spearman entre o SpO2 medida pelo mini monitor
multiparamétrico com o SpO2 do Samsung Health®.

Conclui-se que não houve associação da medida da SpO2

entre o monitor multiparamétrico e o aplicativo Samsung
Health®, não sendo confiável a utilização deste aplicativo para
gerenciar o sinal vital SpO2 em pessoas saudáveis.

A FC medida com o aplicativo é significativa, e pode ser
utilizada para monitorar esse sinal vital.
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Com os avanços tecnológicos os celulares são considerados
cada vez mais indispensáveis no dia a dia da população.

Oferecem assistência no campo da saúde, podendo ser
utilizado para monitorar os sinais vitais por meio de aplicativos1.

Os aplicativos estão em aperfeiçoamento e cada vez mais
populares, permitindo fácil acesso a monitoramento dos sinais
vitais2,3.

Os sinais vitais são as medidas que fornecem os dados
fisiológicos indicando as condições de saúde das pessoas, estão
relacionados com o controle e acompanhamento da pressão
arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação
periférica de oxigênio e temperatura corporal4.

Avaliar a associação de medida da FC e SpO2 utilizando um
aplicativo de celular e um monitor multiparamétrico.
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