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TELEMEDICINA 

TELEASSISTÊNCIA 

Telemedicina nos Açores 

 
O Governo dos Açores, estima que até ao final de 2014 a telemedicina seja 
prática habitual em todas as ilhas do arquipélago. Permitirá diminuir as 
deslocações de doentes e otimizar recursos. Neste momento, em algumas ilhas, 
as consultas e transmissão de exames dos utentes, já são realizadas através da 
telemedicina, assumindo assim, uma importância extrema num território 
descontínuo como os Açores, onde algumas das ilhas têm apenas um médico 
de clínica geral.  

 
 
Aplicativo para monitorização da Diabetes 

 
 
 

Enfermeiro Virtual 

 
O “GiraffPlus” é um robô que, pode ser colocado em casa de idosos permitindo-
lhes viver de forma mais autónoma. Monitoriza as atividades da pessoa, bem 
como o seu estado de saúde (ex.: Tensão Arterial), através de sensores e 
dispositivos portáteis espalhados pelas várias divisões da casa. Caso o idoso 
necessite de ajuda, basta premir um botão para ativar a função vídeo e 
comunicar com profissionais de saúde que avaliarão a situação. Este sistema 
ainda está a ser testado em vários países. 

O GlicOnLine foi lançado pela empresa Quasar Telemedicina, permitindo aos 
portadores de diabetes a monitorização da doença. O sistema tem cerca de 600 
alimentos registados, faz os cálculos dos hidratos de carbono e responde, pelo 
telemóvel, a dose de insulina de ação rápida necessária para compensar aquela 
ingestão. Em breve, o aplicativo, poderá ser descarregado na App Store ou 
Google play, podendo o portador da doença digitar o valor da glicemia e o que 
irá comer na próxima refeição. O programa funciona em smartphones 
(Androide e Iphone) e integra médicos, nutricionistas, cuidadores e pacientes, 
numa plataforma interativa e segura. O GlicOnLine foi avaliado por pacientes 
atendidos pelo Núcleo de Excelência em Atendimento ao Diabético (Nead-HC) e 
também em serviços privados de saúde. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Flag_of_the_Azores.svg
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 Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar aumenta utentes com 
serviço de teleassistência 

 
No decorrer do mês de Junho, foram atribuídos mais equipamentos de 
Teleassistência a idosos do Município de Vila Pouca de Aguiar. 
O Município de Vila Pouca de Aguiar iniciou a atribuição destes equipamentos 
no ano de 2010, a idosos portadores do cartão social e em situação de 
isolamento, permitindo assim aos  utentes pedir ajuda sempre que 
necessitem, ou dialogar com um profissional de saúde quando se sentem 
sós, 24h/dia, 365 dias/ano. 

 
 

 

 
 

 

TESTEMUNHO 

 

“Carapinheira, Montemor-o-Velho,  2 de Maio 2014 
Esta obra de arte é oferecida às meninas enfermeiras de Vila Real, pelos 
bons serviços que estão a prestar. Em primeiro lugar peço desculpa por não 
envernizar a obra. Já está pronta há tempo, mas é como eu disse, era para 
envernizar uma série delas e foi assim que comecei, mas por motivos de 
doença não cheguei a envernizar nenhuma. … Peço desculpa das asneiras 
que aqui digo, porque além de 82 primaveras, não estudei, só tenho a 
experiência de vida. Obrigada.“ 
 
 
Excerto retirado da carta do utente que acompanhava a peça de artesanato.  

 

A peça de artesanato, foi enviada para a TCare por um utente de 
teleassistência. 

Cooperação da TCare em Estudo sobre Teleassistência 

 
A TCare,  em resposta a um pedido de cooperação por parte de mestrandas 
da Escola Superior de Saúde (ESSA) do Instituto Politécnico de Bragança 
(IPB) aplicou, no decorrer do mês de Junho, um questionário intitulado 
“Perceção dos Idosos sobre a Teleassistência” aos seus Utentes. O 
questionário é composto por 24 questões, de resposta fechada, sobre o 
serviço TCare Alerta.  
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