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1. Breve Descrição do projecto 

 

O projecto tem sido desenvolvido pela Administração Regional de Saúde do Algarve em 

articulação com os Serviços de Saúde da Andaluzia, no âmbito de um financiamento INTERREG. 

 

No Algarve inclui os 16 Centros de Saúde do Algarve nos seguintes concelhos: 

- Aljezur 

- Vila do Bispo 

- Monchique 

- Lagos 

- Portimão 

- Lagoa 

- Silves 

- Loulé 

- Albufeira 

- Faro 

- Olhão 

- S. Brás 

- Tavira 

- Vila Real de Sto António 

- Castro Marim 

- Alcoutim 

 

e dois hospitais: 

- Hospital Distrital de Faro 

- Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio 
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Tem como objectivo estratégico a criação de canais de comunicação na área da telemedicina entre 

o Algarve e a Andaluzia e, no Algarve, entre os Centros de Saúde e os Hospitais da Região. 

 

2. A videoconferência 

 

De 2003 a 2004 o projecto foi gerido por uma anterior equipa que se preocupou fundamentalmente 

na implementação de sistemas de videoconferência, atendendo acreditar-se que a aproximação 

telemática entre médicos hospitalares e médicos dos Centros de Saúde, poderia resolver o problema 

da referenciação hospitalar dos doentes. Acessoriamente também se investiu no desenvolvimento 

de software de base de dados para apoio do projecto de rastreio de retinopatia diabética no Algarve 

e num telemicroscópio para o Serviço de Anatomia Patológica do Hospital Distrital de Faro. 

 

Assim, em 2004 e até 2005, em todos os 16 Centros de Saúde e nos dois hospitais da Região foram 

colocados equipamentos de vídeoconferência. 

 

A partir de 2005, houve uma mudança da equipa gestora do projecto que, aliás, se mantém até ao 

momento actual. 

 

Na primeira fase de implementação dos sistemas de videoconferência, todos estes equipamentos 

comunicavam apenas através de linhas RDIS, o que constituía uma despesa fixa avultada. 

 

Estes equipamentos de videoconferência necessitam de três a quatro ligações RDIS por 

equipamento e atendendo termos adquirido 24 equipamentos, a despesa mensal fixa chegou a ser 

de 2300 euros apesar da utilização ser reduzidíssima. 

 

No princípio de 2006, avançou-se para a comunicação através da Rede Informática da Saúde (512 

Kb), o que anulou estas despesas e provou ser uma solução que mantinha uma qualidade razoável. 

 

Apesar de tudo, a actual equipa chegou à conclusão que o investimento em equipamentos de 

videoconferência era difícil de rentabilizar no actual enquadramento organizativo da saúde. 

Curiosamente, as máquinas de videoconferência que mais trabalharam foram as colocadas no 



 
Telemedicina – Onde estamos e para onde vamos… 
 
Capítulo 3: Telemedicina, Teleconsulta, Telediagnóstico, Telecuidados,  
e Telemonitorização – Alguns casos em Portugal 
 
 

Projecto INTERREG de Telemedicina - Algarve - Andaluzia 
131 

auditório do Hospital Distrital de Faro, na difusão de sessões clínicas para os Centros de Saúde e 

não aquilo que se pretendia inicialmente – a teleconsulta. 

 

Mais especificamente, no âmbito da teleconsulta por videoconferência, as maiores dificuldades na 

sua boa implementação tiveram a ver com: 

 

- o facto de a maioria da população estar a pouca distância do hospital de referência, 

- a necessidade de fazer interrupção do período de consulta normal nos Centros de Saúde (os 

médicos de família não tinham acesso rápido ao equipamento no seu próprio gabinete, 

sendo necessário marcação prévia e deslocação a local próprio, em hora própria), 

- a dificuldade na conciliação dos horários entre doentes, médicos hospitalares e médicos de 

família, 

- os médicos geralmente argumentam que um simples telefonema pode resolver a maioria 

dos seus problemas de comunicação com os hospitais, sendo a videoconferência importante 

apenas em especialidades específicas ligadas à imagem como é o caso da Dermatologia 

- alguns problemas na implementação do sistema, nomeadamente o facto de os 

equipamentos terem sido colocados (geralmente em 2004) sem qualquer envolvimento 

prévio dos profissionais que os poderiam utilizar. 

 

3. A teleradiologia 

 

A actual equipa iniciou em Setembro de 2006 o investimento na teleradiologia com um primeiro 

objectivo, que aliás está praticamente concluído desde Maio de 2007: pôr a comunicar todos os seis 

Centros de Saúde (Silves, Albufeira, Faro, Loulé, Tavira, Vila Real de Sto António) que produzem 

imagem radiológica com os dois hospitais da Região do Algarve e os próprios hospitais entre si. 

 

Os dois hospitais da Região já tinham PACS para gestão e arquivamento das suas imagens 

radiológicas e decidiu-se ligar os Centros de Saúde aos PACS existentes. 

 

Chama-se a atenção que PACS é o acrónimo de Picture Archiving and Communication System 

ou, em português, Sistema de Comunicação e Arquivamento de Imagens, ou seja, é o software 

necessário para efectuar a digitalização, pós-processamento, e armazenamento de imagens médicas 

em redes de computadores. 
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Adquiriram-se digitalizadores e estações de trabalho Fujifilm e agora (Agosto de 2007) temos 

todos os seis Centros de Saúde citados já a funcionar de forma digital e ligados ao PACS do 

Hospital Distrital de Faro, que também é tecnologia Fujifilm. 

 

Adicionalmente, também o Centro de Saúde de Castro Marim e o Centro de Diagnóstico 

Pneumológico de Faro, embora não produzam imagem, têm a possibilidade de a visualizar. 

 

Fizemos sempre o aproveitamento dos equipamentos existentes, tanto nos hospitais como nos 

centros de saúde (ampolas, potters, mesas Bucky), excepto das câmaras escuras e das máquinas de 

revelação que desapareceram dos Serviços de Radiologia, assim como as películas e produtos 

químicos de revelação. 

 

Resumidamente podemos dizer que a imagem radiológica digital é produzida nos Centros de Saúde 

e arquivada no Hospital Distrital de Faro. Em qualquer momento, os médicos de família ou os 

médicos hospitalares podem visualizar as imagens pela sua requisição on-line através dos 

computadores colocados nos gabinetes de consulta. 

 

Chamamos a atenção que houve uma aceitação dos clínicos surpreendente, mas para a qual não terá 

sido alheio o envolvimento prévio que fizemos dos técnicos de radiologia e dos directores dos 

centros de saúde. Pensamos que para a boa implementação deste projecto foram vantagens os 

seguintes factores: 

 

- Existência de responsáveis claros pelo seu andamento e controlo; 

- O facto de os utilizadores (médicos, directores dos centros de saúde e, sobretudo, os 

técnicos de radiologia) serem sistematicamente inquiridos e envolvidos no processo. 

 

Temos no entanto ainda algumas limitações: 

 

- A visualização on-line das imagens é feita apenas em computadores colocados nas sedes 

dos Centros de Saúde, atendendo ainda não haver uma ligação adequada às extensões. Nas 

extensões, as imagens são visualizadas em CD, sendo as mesmas gravadas em JPEG 2000 

na sede. 
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- O Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio atrasou-se na implementação do sistema pelo 

que fomos obrigados a pôr o Centro de Saúde de Silves (da sua área de referência) a 

comunicar com o Hospital Distrital de Faro. 

- A grande produção de imagens nos Centros de Saúde (quase 80.000 / ano) irá levar à 

necessidade de adquirir novo hardware e novo PACS para a ARS, previsivelmente já em 

Setembro de 2007. 

- Ausência de integração dos diversos sistemas de informação (PACS dos dois hospitais e 

ARS, SINUS, SONHO, SAM, ALERT), pelo que actualmente os técnicos informáticos dos 

hospitais e da ARS estão trabalhando no assunto; 

- Inexistência de software de processo clínico electrónico na maioria destes Centros de 

Saúde, embora se preveja implementar o SAM até ao final deste ano. Este software irá 

facilitar a pesquisa e gestão de informação também no âmbito da imagiologia. 

 

Para o futuro, além de pretendermos resolver estas limitações, queremos possibilitar a articulação 

do sistema com radiologistas privados que possam produzir relatórios sobre as imagens produzidas 

nos Centros de Saúde. 

 

3.1. Relevância Clínica ou Sanitária  

 

Neste momento os principais benefícios clínicos do projecto de implementação da teleradiologia 

são a qualidade do diagnóstico atendendo ao facto de a qualidade da imagem ser muito superior e o 

acesso fácil ao historial radiológico do utente. Por outro lado, o doente é actualmente submetido a 

menores doses de radiação, atendendo que diminuiu a redundância de “disparos” entre o Centro de 

Saúde e o Hospital quando um doente é referenciado. Esta redundância também diminuiu porque 

com um só “disparo”, através de manipulação informática, é agora possível melhorar uma imagem 

cuja qualidade inicial não era a melhor, assim como utilizar a mesma imagem inicial para fins 

diferentes (ex.: tecidos moles ou tecidos ósseos). 

 

Por outro lado, a qualidade de diagnóstico é maior porque permite a participação de vários 

profissionais no processo decisório e porque disponibiliza aos médicos novas ferramentas 

informáticas de manipulação da imagem (zoom, alteração de brilho e contraste, manipulação de 

cores, medições, etc.). 
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3.2. Relevância económica e social 

 

Neste momento os benefícios do projecto de implementação da teleradiologia em termos 

económicos e sociais são a diminuição de custos financeiros e ambientais devido à diminuição de 

consumíveis e de película radiológica, o controlo estatístico rigoroso do trabalho efectuado e os 

benefícios económicos resultantes da diminuição da redundância de “disparos” já referida 

anteriormente. 

 

Também é de realçar que fizemos sempre o aproveitamento dos equipamentos pré-existentes, 

nomeadamente os servidores e PACS dos Hospitais, alguns equipamentos convencionais de 

radiologia (ampolas, potters, mesas Bucky) nos Centros de Saúde, e a Rede Informática da Saúde. 

 

4. Dinamização das relações entre as instituições 

 

Outro benefício lateral de todo o projecto de telemedicina é tornar obrigatório o diálogo entre 

hospitais e centros de saúde para a resolução de problemas comuns. 

 

Iniciámos um conjunto de reuniões entre os técnicos e gestores dos dois Hospitais e da ARS de 

forma a resolver as seguintes situações: 

 

4.1. Para efectivar uma boa comunicação entre os dois Hospitais e os Centros de Saúde prevemos 

iniciar uma forma única de identificação do utente a nível regional (que deverá ser pelo 

número do cartão de utente). Apenas desta forma será possível ao médico de família e ao 

médico hospitalar terem fácil acesso ao historial das imagens radiológicas relativas ao seu 

utente, independentemente do local onde são produzidas. Para isso estamos a contar com 

anunciada implementação do “Cartão do Cidadão” e a instalação do SAM (ou outro software 

de apoio à consulta nos centros de saúde), assim como da ajuda da Fujifilm que disponibiliza 

software para fazer a interligação entre o seu PACS e o SAM, SONHO e SINUS. 

4.2. Queremos ainda estabelecer regras de comunicação entre os médicos dos serviços de urgência 

hospitalar e dos centros de saúde, de forma a permitir a comunicação fácil para que o 

especialista hospitalar informe se o doente lhe deve ser ou não enviado. 
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Outro benefício decorrente das dificuldades sentidas inicialmente foi a necessidade de dialogar com 

entidades exteriores ao Algarve e até ao Serviço Nacional de Saúde. Efectivamente, a maior 

dificuldade inicial foi obtermos o aconselhamento necessário para a implementação correcta deste 

projecto nos seus aspectos mais inovadores.  

 

Sendo escassos os “peritos” nesta área fomos obrigados a contactar a um grande número de 

entidades nomeadamente, a Universidade do Minho, a Universidade de Aveiro, Universidade do 

Algarve, e a visitar o Hospital Juan Ramon Jimenez (em Huelva, Espanha), o Hospital de Sto. 

António no Porto, e alguns Centros de Saúde com experiências de comunicação com Hospitais, 

como é o caso do Centro de Saúde de Matosinhos e o Centro de Saúde de Miranda do Douro. 
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Telemedicina no Alentejo – Alguns factos 
ARS do Alentejo 

Texto preparado por Maria Helena Monteiro 

Texto aprovado por Maria da Conceição Margalha 

 

 

Introdução  

 

É do conhecimento geral que a prática da Telemedicina no Alentejo é um marco de referência na 

matéria, em Portugal, sendo considerada uma Boa Prática.  

 

Passamos a enunciar alguns factos – recolhidos através de diversas pesquisas na Internet – que nos 

permitem obter uma visão sintética e actual da Telemedicina no Alentejo.  

 

A região de Saúde do Alentejo engloba os distritos de Beja, Évora e Portalegre. 

 

Através da comunicação feita pela Administração Regional de Saúde (ARS) Alentejo em Coimbra, 

em Novembro de 2006, sobre a “Implementação do Plano Nacional de Saúde na ARS do Alentejo” 

vemos a seguinte caracterização do Alentejo:  

 

 

Sectores de Actividade 

Económica 

 

Primário – 14,5 % 

Secundário – 24,8% 

Terciário – 60,6 % 

 

Instituições de Saúde na Região  

 

Hospitais Públicos – 4 

Centros de Saúde – 44  
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Síntese: 

 

-- Povoamento concentrado e 

baixa densidade populacional 

 

-- Decréscimos acentuados do 

número de efectivos 

populacionais 

  

-- Declínio acentuado da 

fecundidade e índice de 

envelhecimento muito elevado  

 

-- Existência de grande número 

de famílias mono parentais 

idosas  

 

-- Elevado grau de 

analfabetismo 

 

-- Dificuldades económico-

sociais  

 

-- Dificuldade na fixação de  

Profissionais  

 

 

http://www.acs.min-saude.pt/NR/rdonlyres/DD773DD3-4DAD-46FE-991F-

043A6E121DCA/6019/apres_ARS_Alentejo_FNS.pdf 

 

No Relatório de Actividades de 2006 da ARS do Alentejo, sobre Telemedicina 

(http://www.arsalentejo.min-saude.pt/pdf/relatorio_actividades_2006.pdf ) 

podemos ler :  
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Alguns dados sobre a especificidade da Telemedicina em prática na Região do Alentejo  

 

Sobre Teleconsultas – existem dois tipos de Teleconsulta em funcionamento na Região, a saber: 

 

- Nível 1 – Teleconsultas entre os Centros de Saúde (10) e os Hospitais Regionais (Évora, 

Beja, Elvas) 

- Nível 2 – Teleconsultas entre os Hospitais Regionais (4) e os Hospitais Centrais (4)  

 

As Especialidades nas Teleconsultas em curso, tal como referido pela ARS, foram: 
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Funcionamento (Nível 1): 

 

O Centro de Saúde faz uma marcação 

prévia (por fax ou e-mail) para o 

Hospital de Referência – Unidade de 

Telemedicina dos Hospitais de Évora, 

Beja e Elvas.   

 

 

Eis alguns dados que nos mostram a poupança obtida com a utilização destes meios de prestação de 

cuidados de saúde e também referidos na respectiva apresentação, para o Centro de Saúde de 

Odemira:  

 

 

 

A ARS do Alentejo, com financiamentos com origens em consignação em “PIDDAC” ou auto 

financiamento ou através de recurso a financiamento comunitário – “Saúde XXI”, “Por Alentejo”, 

“POSC”, “POAP” ou “INTERREG”, apresenta um conjunto de projectos em marcha em 2006. 

Passamos a enumerar alguns dos mais representativos no domínio da Telemedicina retirados dos 

dados dos Projectos que se encontram no sítio: http://www.arsalentejo.min-saude.pt/. 
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Não incorporámos aqui os Projectos aí referidos, relacionados com a informatização para os 

Serviços de Urgência do Hospital Santa Luzia – Elvas, Consultas Externas do Hospital Dr. José 

Maria Grande – Portalegre e Informatização Global do Hospital Espírito Santo assim como o 

projecto de Informatização da Farmácia e Logística Hospitalares e Prescrição On-line do Centro 

Hospitalar do Baixo Alentejo que se enquadram num contexto mais alargado de e-saúde.  

 

Com a Entidade Promotora: ARS do Alentejo  

 

- Informatização da Região de Saúde do Alentejo – (com fonte de financiamento em POSC/Auto 

financiamento) que engloba entre outros sub projectos, o Arquivo Clínico Digital para 

Telepatologia, Telemedicina e PET e a segurança na rede estruturada da ARS Alentejo; 

 

- Telemedicina para Região Alentejo – (com fonte de financiamento em POSC/PIDDAC) que 

“consiste no desenvolvimento de um quadro de trabalho integrado para a Telemedicina, através da 

criação e desenvolvimento de centros de competência (núcleos de Telemedicina), com vista à 

realização de consultas médicas não presenciais (teleconsultas)”.  

 

- Telepatologia – (com fonte de financiamento em Interreg / Autofinanciamento) “Projecto 

realizado em colaboração com o Complejo Hospitalario Uuniversitário de Badajoz tendo por 

objectivo a criação de uma Rede de Teleconsultas, entre o Alentejo e a Extremadura, na área da 

Anatomia Patológica, visando reduzir de forma significativa o tempo de espera dos resultados dos 

exames anatomo-patológicos, essenciais para quem padece de doença oncológica.  

 

Com a Entidade Promotora: H. Espírito Santo – Évora  

 

- Digitalização das Imagens Médicas – (com fonte de financiamento em Saúde XXI /PIDDAC) “ 

Implementar um sistema de informação que permita a digitalização, arquivamento, processamento 

e visualização de imagens médicas com os consequentes benefícios daí resultantes”. 

 

Com a Entidade Promotora: H. Dr. José Maria Grande – Portalegre   

 

- Sistema Digital de Arquivo e Comunicação de Imagens Médicas (PACS) – (com fonte de 

financiamento em Saúde XXI) “ Implementar um sistema de informação que permita a 
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digitalização, arquivamento, processamento e visualização de imagens médicas com os 

consequentes benefícios daí resultantes”. 

 

Com a Entidade Promotora: H. Santa Luzia – Elvas    

 

- Sistema Digital de Arquivo e Comunicação de Imagens Médicas (PACS) – (candidatura a 

financiamento em Saúde XXI) “ Implementar um sistema de informação que permita a 

digitalização, arquivamento, processamento e visualização de imagens médicas com os 

consequentes benefícios daí resultantes”. 

 

Encontramos também nesta região um conjunto considerável de formação, na área da saúde –  

formação mais de continuidade ou de ensinamentos específicos em áreas mais inovadoras –  já 

desenvolvida e ministrada com recurso a  técnicas e sistemas de ensino a distância – e-learning . 

  

Gostaríamos ainda de dar evidência ao Projecto Telemed Alentejo 2004 que segundo a 

apresentação da ARS do Alentejo em Novembro de 2006 situada em http://www.acs.min-

saude.pt/NR/rdonlyres/DD773DD3-4DAD-46FE-991F-

043A6E121DCA/6019/apres_ARS_Alentejo_FNS.pdf  se propunha a :  
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Encontramos seguidamente um texto do Centro Saúde de Alandroal em relação ao seu projecto de 

Telemedicina e respectiva actividade. 

 

 

Conclusões  

 

Assim encontramos uma vasta cobertura de experiências em Telemedicina na Região do Alentejo 

onde os benefícios referenciados pela ARS do Alentejo se apresentam como: 
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Gostaríamos de observar o seguinte: 

 

Todos estes desenvolvimentos foram sendo feitos ao longo de vários anos (o início foi já em 

meados de 90), com grande motivação e energia dos diferentes profissionais envolvidos. Os 

resultados foram sendo experimentados e implementados sem ter havido previamente um estudo 

sobre um Programa Integrado de Telemedicina para a Região de Saúde do Alentejo, assim como 

para as outras regiões de saúde em Portugal, diferentemente de outras geografias europeias e fora 

da Europa. 

 

Também não existe ainda um quadro de desenvolvimento integrado da Telemedicina em Portugal, 

onde cada uma das Regiões de Saúde teria o seu papel muito particular, decorrente das opções e 

experiências de passado e presente, do grau de maturidade e capacidade para a utilização e bom 

desempenho das actividades de “prestação de cuidados de saúde” com recurso aos já existentes, 

novos e emergentes Sistemas e Tecnologias de Informação e Comunicações.  

 

Temos aqui vastas áreas de estudo e investigação.  

 

Esperamos agora, em Agosto de 2007, que os resultados do esforço decorrente do despacho nº 

6538/2007 do Ministério da Saúde – Gabinete da Secretária de Estado – sejam excelentes para os 

cidadãos e profissionais de saúde em Portugal no que se refere à utilização da Telemedicina.  

 

 

 




