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Introducao: Os aplicativos moveis em saúde, segundo a organização mundial da saúde (OMS) define-a como uma prática da medicina e
saúde pública que fazem uso de celulares, monitores, assistentes digitais pessoais, e outros dispositivos sem fio. Sendo assim um recurso
que visa uma revolução nos cuidados da saúde da população mundial.

Objetivos: Realizar uma revisão sistemática de literatura, com o intuito de: a) verificar a existência de aplicativos móveis de saúde no
acompanhamento pós-ambulatorial ou hospitalar de indivíduos portadores de lesão medular; b) analisar a efetividade dos aplicativos
móveis de saúde no acompanhamento pós-ambulatorial ou hospitalar de indivíduos portadores de lesão medular

Método: Foram pesquisados estudos sem limitação de data inicial até março de 2018, nas seguintes bases de dados: o US National
Library of Medicine National Institutes of Health (PubMed), Portal Regional da BVS (Lilacs) e Eletronic Library Online (Scielo),
utilizando os seguintes descritores: (Mobile Health Units OR Telemedicine) AND (care OR self Care) AND (follow-up OR aftercare)
AND (spinal cord injuries OR spinal cord diseases). A primeira fase de revisão foi para determinar se os estudos preencheram os
critérios de inclusão. Títulos e resumos foram exibidos e selecionados pelo autor para identificar os estudos relevantes

Resultados: Na sequência de uma avaliação de artigos derivados dos bancos de dados citados anteriormente, foram encontrados 18
estudos. Depois da realização da leitura de seus títulos, resumos e textos completos, e da avaliação dos artigos através do critério de
inclusão, apenas 2 artigos foram selecionados para esta revisão, se adequando ao critério de inclusão. As características dos estudos
incluídos foram sumarizadas em uma tabela.

Conclusão: Ainda que positivo para a população é necessária a realização de novas pesquisas que investiguem a relação entre as
limitações físicas, funcionais, sociais e econômicas a fim de que se possa desenvolver aplicativos que melhor atendam as necessidades
desta população e familiares."
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