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A pessoa idosa deverá ser responsável pela prevenção da saúde, vigilância e 

medicalização mas também pela adoção de comportamentos saudáveis, 

alimentar-se, prática de atividade física e participar em atividades de lazer, 

numa clara correlação entre o imediato e o futuro. 

Teleassistência aos  idosos 



O grupo de pessoas mais velhas, com 60 e mais anos, continuara  a aumentar 
exponencialmente nos anos vindouros. 

Portugal  - 19% população idosa (Censo de 2011). 

Três pilares de envelhecimento ativo: 

•Saúde e qualidade de vida  

•Segurança 

•Participação 
OMS- Organização Mundial de Saúde 

A participação, os idosos e a 
tecnologia raramente aparecem 
interligados. 

Teleassistência aos  idosos 



Contactos audiovisuais e em tempo real entre pacientes 

e cuidadores 

Tecnologias integradas sob a forma de casas inteligentes 

Roupa e mobiliário inteligente   

Tecnologias de etiquetagem/alerta eletrónica  

Implantes e dispositivos para monitorização de doenças 

crónicas.  

Teleassistência aos  idosos 



Teleassistência aos  idosos 
Contactos audiovisuais e em tempo real entre pacientes e cuidadores 

http://www.ipcdigital.com/tech/apple-ira-fornecer-5-
milhoes-de-ipads-para-os-idosos-do-japao-ate-2020/ 



Teleassistência aos  idosos 
Contactos audiovisuais e em tempo real entre pacientes e cuidadores 

http://www.gnr.pt/default.asp?do=tnov0r6r_vz24r0
5n/016vpvn5/a16vpvn5_qr5p4vpn1&fonte=noticias
&id=1787 



Teleassistência aos  idosos 
Tecnologias integradas sob a forma de casas inteligentes 

https://www.youtube.com/watch?v=N
CixWY3eaOc 



Teleassistência aos  idosos 

Roupa e mobiliário inteligente   

https://mediasports2020.wordpress.com/2014
/01/31/smart-t-shirt-by-nttdocomo-and-toray/ 

http://www2.withings.com/us/en/products/aura? 

http://www.dudeiwantthat.com/household/miscellaneous/luna-
intelligent-mattress-cover.asp 



Teleassistência aos  idosos 
Tecnologias de etiquetagem/alerta eletrónica  

http://mobihealthnews.com/20795/slideshow-8-
pillboxes-that-connect-to-your-phone/4/ 

http://fate.upc.edu/index.php 



Teleassistência aos  idosos 
Implantes e dispositivos para monitorização de doenças crónicas.  

http://www.wired.co.uk/news/archive/2014-02/05/monitoring-heart-
rate-real-time 

Implante – monitorização de  função cardíaca 

http://www.diabete.com.br/novo-implante-de-insulina-controla-os-
niveis-de-glicose-no-sangue-sem-injecoes/ 

Implante – controlo de insulina 



Teleassistência aos  idosos 
Implantes e dispositivos para monitorização de doenças crónicas.  

http://rederecord.r7.com/video/japoneses-inventam-
bengala-hi-tech-para-monitorar-os-passos-dos-idosos-
5149b49392bbad1767129fa4/ 

http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2011/07/concei
to-de-bengala-high-tech-para-idosos-mede-o-pulso-pressao-
arterial-e-temperatura.html 

Bengala high-tech – mede pressão 
arterial, temperatura e pulso 
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Temperatura 

Frequência cardíaca 

Pressão arterial 

Ritmo respiratório 

Função pulmonar 

Oximetria de pulso 

Variabilidade de frequência 

cardíaca 

Resposta electrodermal da pele 

Movimentos musculares 

Monitorização de humor 

Monitorização de ondas cerebrais 

Pressão intracraniana 

Pressão de olho 

Diagnostico e monitorização de 

Parkinson 

Diagnostico e monitorização de 

esquizofrenia 

Outros 





Currently there is a multiplicity of experiences in what concerns Electronic 
Clinical Files, which have had positive results, even at a regional or local scope. 
Some of these, developed under the Ministry of Health or coming from I&D 
projects in universities are: o Supplier Product Applies to: 

ACSS SAM-H (application to support the daily physician activity) Hospitals  

ACSS SAM-CS (application to support the daily physician activity) Primary 
healthcare institutions  

ACSS SAPE (application to support the daily nurse activity) Nursing (at 
Hospital and Healthcare centres)  

FMUP ICU Hospital  

H. S. Sebastião Medtrix Hospital 

E-Health in Portugal.  EHR – Implement EU Project. (2010) Nacional 
Policies  for EHR implementation in the European area: social and 
organizational issues. Results of a European Survey. 



….2010… 

 efectuar o registo do diário da consulta, internamento ou urgência;  

 prescrever meios complementares de diagnóstico e terapêutica; 

  prescrever  medicamentos;  

marcar próxima consulta;  

 consultar e registar antecedentes pessoais e familiares;  

 elaborar e consultar relatórios;  

 aceder à “história clínica” do doente.  

 

ACSS  
Administração Central do Sistema de Saúde 



….2011… 

 registar intervenções que resultam das prescrições médicas; 

 registar dados resultantes da avaliação inicial de enfermagem; 

 registar fenómenos/intervenções de enfermagem;  

 criar o plano de trabalho. 







1. Compreensão das perspectivas dos fisioterapeutas, pacientes, e engenheiros 

sobre o RSE em Fisioterapia   

Organização de workshops (Tarefa 1 &2) 

2. Elaborar Questionários de análise  das necessidades, requisitos, barreiras 

de adopção de RSE em Fisioterapia 

Perspectivas dos Fisioterapeutas sobre RSE - The Inventory of 
Physioterapyist Perspectives on EHR (Tarefa 2 & 4) 

Necessidades dos Pacientes relacionadas com RSE Fisio – The Inventory of 
Patient Needs on EHR-Physio (Tarefa 3 & 4)  

3. Projecto piloto de implementação de RSE em Fisioterapia 

Design e Prototipagem de um modelo de RSE em Fisioterapia –  Smart 
System for  Smart Services in Physiotherapy (Tarefa 5) 

Elaboração perfis dos utilizadores de RSE em Fisioterapia (Tarefa 1, 2 & 3) 

Projeto RSE FISIO 



1. Compreensão das perspectivas dos fisioterapeutas, pacientes, e engenheiros 

sobre o RSE em Fisioterapia   

Organização de workshops (Tarefa 1 &2) 

Elaboração dos perfis dos utilizadores de RSE em Fisioterapia (Tarefa 1, 2 & 3) 

I Workshop 

18 de Outubro de 2013 
II Workshop 

28 de Março de 2014 

IV Workshop 

18 de Julho de 2014 

Focus - Group 

Brainstorming Pilot Study Questionário 1 
Focus -Group 

Brainstorming 

Questionário – 
 questões abertas 

III Workshop 

30 de Maio de 2014 

Pilot Study Questionário 2 V Workshop 

21 de  Novembro de 2014 



Perspetivas dos Utentes de Fisioterapias 

sobre TIC em Fisioterapia 

Q (11 itens).  Indique qual ou quais das seguintes tecnologias 
tem ou já teve: 
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Perspetivas dos Utentes de Fisioterapias 

sobre TIC em Fisioterapia 

Q (12 itens).  Indique em que medida considera importantes 
para si a utilização das seguintes tecnologias no seu processo 
de recuperação em fisioterapia: 
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Perspetivas dos Utentes de Fisioterapias 

sobre TIC em Fisioterapia 

Q (12 itens).  Indique em que medida considera importantes 
para si a utilização das seguintes tecnologias no seu processo 
de recuperação em fisioterapia: 
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Perspetivas dos Utentes de Fisioterapias 

sobre TIC em Fisioterapia 

Q (13 itens).  Indique em que medida concorda ou discorda 
com as seguintes afirmações sobre as tecnologias de 
informação e comunicação para fisioterapia: 

% 
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Perspetivas dos Utentes de Fisioterapias 

sobre TIC em Fisioterapia 

Q (16 itens).  Indique em que medida considera importantes 
para si existirem tecnologias que contribuam para os seguintes 
aspetos relacionados com o processo de recuperação em 
fisioterapia: 
% 
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Perspetivas dos Utentes de Fisioterapias 

sobre TIC em Fisioterapia 

Q (16 itens).  Indique em que medida considera importantes 
para si existirem tecnologias que contribuam para os seguintes 
aspetos relacionados com o processo de recuperação em 
fisioterapia: 
% 



Conclusões 

As intervenções de Fisioterapia  estão a ser revolucionadas 

pelo desenvolvimento constante e contínuo de novas 

tecnologias, que tem o potencial de tornar os cuidados de 

saúde aos idosos mais eficiente e com maior qualidade. 

Esforços devem ser direcionados para aumentar a participação 

dos idosos nas decisões de saúde e  ‘empowerment’  dos 

idosos através de capacitação no uso de tecnologias de 

informação e comunicação. 
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