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Medicina Familiar - Uma aposta na Telemedicina no início do Século XXI 

no Centro de Saúde de Alandroal – Alentejo 
Fátima Ferreira 

 

 

O concelho Alandroal é caracterizado pelo isolamento das populações, e considerado pela 

Comunidade Europeia como uma das regiões mais pobres da Europa, com a estrutura da população 

apresentando-se duplamente envelhecida devido á existência de poucos jovens e muitos idosos, em 

percentagens desfavoráveis relativamente às medias regionais, o que indica uma tendência clara 

para o envelhecimento e decrescimento gradual da população, 45% da população tem mais de 65 

anos de idade com índices de dependência de 20%.  

 

A área do Concelho, as distâncias entre as Unidades de Saúde e a Sede que variam de 10 a 25 km, 

os difíceis acessos e ainda a carência de transportes colectivos contribuem para uma maior 

dificuldade na prestação de cuidados de saúde, orientando assim para uma conjugação de esforços 

a nível da prestação de cuidados que passe por programas / organização de recursos não só a nível 

do Centro de Saúde como de todas as Instituições da Comunidade. 

 

 
 

O grande objectivo da Telemedicina é a melhoria dos cuidados de saúde. 

 

Fazendo o uso adequado e partilha de informações, sons, dados e imagem essenciais para o 

diagnóstico clínico, a Telemedicina permite o acesso remoto a diversas Especialidades 

Hospitalares, dando em tempo real a confirmação de diagnósticos médicos. 

 

 

 

Em Fevereiro de 2002, o Centro de Saúde do 

Alandroal iniciou a Telemedicina sendo o 

primeiro Centro de Saúde da Sub-Região de 

Évora a fazê-lo. 
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Recorrendo aos mais avançados meios de comunicação evitam-se as deslocações físicas de doentes 

e profissionais de saúde, desaparece a preocupação com as extensas listas de espera, anulam-se as 

distâncias, as carências de transporte e as deslocações aos Hospitais de referência; faz-se uso da 

interdisciplinaridade e partilha-se de informação entre técnicos. 

 

A relevância clínica da Telemedicina é caracterizada por uma comunicação mais rápida entre os 

cuidados primários e secundários onde circula a informação sem necessidade de deslocações de 

utentes ou profissionais, aumento a rapidez de diagnóstico, catalisando a rapidez no tratamento do 

utente, assim como no acesso a realização de meios complementares de diagnóstico. Por sua vez a 

relevância económica deste projecto verifica-se por via dos estudos já efectuados que deram para a 

Telemedicina no Alentejo uma redução de 25 euros no preço da consulta  

 

A Telemedicina promove impactos mais alargados tais como:  

 

- É por excelência um grande canal de informação que em termos de teleconsultas ultrapassa 

o acto clínico e inicia o aspecto formativo da consulta, o médico dos cuidados primários 

adquire formação com o contacto com outros clínicos dos cuidados secundários; 

- Permite, já em fase de implementação, a formação aos profissionais de saúde.  

 

Por último referimos que a Telemedicina não é uma nova forma de Medicina, é um complemento à 

Medicina existente, facto que já obteve reconhecimento por parte do Ministério da Saúde. 

 

 
Total de teleconsultas efectuadas no centro de saúde do Alandroal com os hospitais de Elvas e Évora  

no 1º Trimestre de 2006  
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Para situarmos de forma mais evidente as distâncias envolvidas apresentamos seguidamente o 

mapa com a área abrangida. 

 

 
 

Nota do Editor:  

Este Centro de Saúde com este Projecto recebeu em 2006 o Prémio E-Medicina do Hospital do 

Futuro.  
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Porque optámos pela Telemedicina 
Eduardo Castela 

Director do Serviço de Cardiologia Pediátrica 

Hospital Pediátrico de Coimbra 

 

 

O Serviço de Cardiologia Pediátrica (SCP) do Hospital Pediátrico de Coimbra (HPC), como 

serviço único e integrado num hospital de crianças, é responsável pela assistência à saúde de todas 

as cardiopatias, desde a vida fetal à vida adulta na região centro do País.  

 

A impossibilidade de termos em cada Hospital Distrital, um especialista de Cardiologia Pediátrica e 

de Cardiologia Fetal, fez-nos aderir à Telemedicina (TM) de uma forma empenhada, pensando que 

seria uma forte ajuda para um melhor apoio a todos os habitantes da Região Centro. Em 1995 

iniciamos um projecto em parceria com a Portugal Telecom Inovação (PT-I) e o apoio técnico do 

IGIF. 

 

De uma forma empenhada, implementamos a rede de Telemedicina em toda a região centro do país 

ligada ao nosso Serviço. A 14 de Outubro de 1998 iniciamos este primeiro projecto e no final de 

2005 todos os Hospitais Distritais da nossa região e ainda o Hospital de Vila Real de Trás-os-

Montes ficaram ligados por Telemedicina ao SCP (mapa I). Foi um marco histórico para a “saúde” 

da Região Centro, tanto para os utentes (grávidas e crianças), como para todos os profissionais da 

saúde. 

 

Por todo este trabalho realizado o SCP recebeu em 2006, das mãos do Sr. Ministro da Saúde o 

Prémio de Serviço Público - Acessibilidade e Atendimento, atribuído pelo Hospital do Futuro.  

 

Trata-se de um facto inédito e ultrapassa as fronteiras do País com ligações regulares com o 

Hospital Gregório Marañon em Madrid, um dos maiores centros de Cardiologia Pediátrica da 

Europa. Com este Hospital efectuamos discussões, em tempo real, de casos que nos suscitavam 

dúvidas e hesitações. 

 

O êxito deste trabalho, levou-nos a aceitar outras ligações fora da nossa região como o Hospital de 

Vila Real de Trás-os-Montes já atrás mencionado. Com esta ligação efectuamos regularmente, 
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desde Novembro de 2005, consultas por TM, tanto de Cardiologia Pediátrica como de Cardiologia 

Fetal. 

 

Assinámos também protocolos de TM com o Hospital do Mindelo em Cabo Verde e o Hospital 

Pediátrico de Luanda. A este propósito já dois colegas de Cabo Verde, um Cardiologista e um 

Obstetra, estagiaram durante um mês no SCP. 

  

Hoje, depois destes anos de trabalho nesta área, concluímos que a TM sendo ainda inovador, é um 

desafio e provavelmente um recurso inevitável de aproximação. 

 

Mapa I - Mapa das ligações em Telemedicina do SCP 
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A TM tem sido uma ajuda para Especialidades Médicas como a Cardiologia Pediátrica e a 

Cardiologia Fetal, que não justificam a presença em locais distantes de profissionais destas 

especialidades, que só existem nos três grandes centros do Pais. 

 

A aderência a este trabalho no Centro do País, vê-se no Gráfico 1, que exprime tanto a aceitação 

dos Médicos dos Hospitais Distritais, dos Conselhos de Administração dos referidos Hospitais, mas 

também dos utentes que, em alguns casos, já recorrem por rotina às consultas de Cardiologia 

Pediátrica do seu Hospital que funciona por TM. 
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Gráfico 1 - Nº de consultas por Telemedicina 

 

A experiência colhida nestes anos de TM sem interrupção e de crescimento contínuo, reforça-nos a 

certeza das vantagens deste meio de comunicação. Durante este período, contribuímos para a 

actualização dos nossos colegas e potencializamos a figura do Médico junto da cabeceira do 

doente. Contribuímos para a diminuição do absentismo laboral dos pais das crianças e pusemos os 

habitantes da nossa região com melhores condições de saúde. 

 

Pensamos que a Telemedicina pode ser um bom motivo para fixar médicos em locais distantes dos 

grandes centros. 
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Com o ano de 2005 concluímos a primeira grande tarefa que foi termos a Região Centro do País 

toda ligada por TM ao nosso Serviço. Conseguimos com estes anos de trabalho, que a TM fizesse 

parte do horário hospitalar, que estas consultas fossem devidamente pagas, que as ligações fossem 

garantidas pela linha RIS e portanto sem custos para os hospitais. Utilizamos neste momento, uma 

rede de banda larga implementada pelo IGIF, e foram adquiridos ecografos para 3 dos Serviços de 

Pediatria que connosco trabalham nesta rede.  

 

A segunda grande tarefa foi a criação de um “Serviço de Urgência” 24 horas de Cardiologia 

Pediátrica e Fetal entre o SCP e todos os Hospitais da Região. Para isso assinamos a 10 de Junho de 

2006 um protocolo que nos obriga à prestação de serviço de urgência por TM com todos os 

hospitais que estão na nossa rede de Telemedicina. Este protocolo foi assinado por todos os 

Presidentes dos Conselho de Administração dos referidos Hospitais, pelo Presidente da ARS do 

Centro e pelo representante do IGIF. 

 

Este projecto que iniciamos em Junho do ano transacto aproveita todas as vantagens da 

Telemedicina de rotina, tem obviamente acrescidas os rápidos procedimentos, evita deslocações 

necessárias e sobretudo não aumentou os custos à nossa rede já existente. Este “Serviço de 

Urgência por TM” recebeu igualmente este ano das mãos do Sr. Ministro o Prémio de Hospital do 

Futuro. 

 Os resultados do primeiro ano deste projecto vão ser publicados no seu devido tempo e vão 

mostrar como, com meios humanos e técnicos apenas nacionais, se podem melhorar muito as 

condições de uma região que cada vez mais sente estar ao abandono…  

 
Nota do Editor:  

Este Projecto recebeu em 2005 e 2006 os Prémios de e-Saúde do Hospital do Futuro. 
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Fotografias cedidas por  
Dr. Eduardo Castela  
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Projecto “Telemedicina em Castela e Leão e no Nordeste Transmontano – 

CALENO” 
Texto enviado por:   

Administração Regional de Saúde do Norte 

Ministério da Saúde  

 

 

Nota do Editor: Passamos a reproduzir um artigo enviado pela ARS do Norte que retrata o Projecto 

CALENO.  

 

“…….. Introdução 

 

O recurso às TIC no sector da saúde permitiu o desenvolvimento de novas funcionalidades entre as 

quais se destaca o desenvolvimento da telemedicina, definida pela Organização Mundial da Saúde 

como a “oferta de serviços ligados aos cuidados de saúde, nos casos em que a distância é um factor 

crítico; tais serviços são providos por profissionais da área da saúde, usando tecnologias de 

informação e de comunicações para o intercâmbio de informações válidas para diagnósticos, 

prevenção e tratamento de doença e a educação contínua de prestadores de serviços de saúde, assim 

como, para fins de pesquisas e avaliações; tudo no interesse de melhorar a saúde das pessoas e da 

comunidade." 

 

Nesta perspectiva, a telemedicina surge como uma ferramenta útil na melhoria da organização e da 

prestação de cuidados de saúde, na formação contínua dos profissionais e investigação. Em 

Portugal, são inúmeras as experiências de telemedicina que comprovam um recurso crescente a esta 

prática. No relatório elaborado pelo Grupo de Trabalho para o Estudo da Telemedicina (2002), 

enumeram-se alguns destes casos.  

 

No distrito de Bragança existiam já algumas experiências de telemedicina, que se entenderam 

potenciar em face da sua conjuntura sócio-económica desfavorável: população envelhecida, 

interioridade, forte dispersão geográfica, deficientes vias de comunicação e recursos de saúde. 

 

Atentos a esta conjuntura, a ARS Norte decidiu conceber, em parceria com a Gerencia Regional de 

Salud de Castilla y León, o projecto CALENO, cuja finalidade é a implementação de uma rede de 
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telemedicina alargada a todos os Centros de Saúde e Hospitais do distrito de Bragança 4 e que 

abarca as especialidades de Imagiologia, Dermatologia, Psiquiatria e “Alcoologia”. 

 

Este dispositivo tem em vista a melhoria da prestação e da acessibilidade dos utentes aos cuidados 

de saúde. Complementarmente, pretende-se promover a integração dos serviços e optimizar os 

processos de suporte à prestação de cuidados de saúde, como seja o fluxo de informação clínica e 

administrativa. 

Não obstante este Projecto ser uma iniciativa conjunta com a Gerencia Regional de Salud de 

Castilla y León,, o que de seguida se descreve diz respeito à execução a cargo da ARSN. 

 

1. Descrição da solução de telemedicina adoptada   

 

A solução de telemedicina adoptada caracteriza-se, essencialmente, pelo seu carácter integrador, 

quer ao nível dos vários sistemas, quer ao nível das Instituições de saúde. Deriva daqui a 

possibilidade de integrar todas as informações relativas a cada utente num único repositório de 

dados de nível regional e a disponibilização e transmissão de informação entre as Instituições de 

saúde onde e quando for necessária.  

Para o efeito, a Rede de Informação da Saúde (RIS), de que todas as Instituições fazem parte, teve 

de ser adaptada às necessidades específicas da solução, quer em termos de largura de banda, quer 

em termos de fluxos de informação e respectivas permissões de acesso.  

Acresce ainda, o facto deste projecto ter integrado outras experiências de telemedicina, que haviam 

sido, pontualmente, desenvolvidas no Distrito de Bragança.  

 

 

Fig. 1 – Integração das várias funcionalidades 

                                                 
4 Inclui ainda o Centro Hospitalar de Vila Real/Peso da Régua e Centro Regional de Alcoologia do Norte 
(CRAN).  
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Descrevem-se, seguidamente, os vários sistemas implementados e o modelo de organização e 

funcionamento em que assenta esta Rede.  

 

1.1. Identificação e descrição dos sistemas  

 

- Telerradiologia: 

 

Este sistema permite a distribuição de imagens de radiologia dentro e fora da Instituição de 

origem, proveniente de equipamentos de aquisição com interfaces digitais ou de películas 

digitalizadas.  

 

- Teledermatologia 

 

Através deste sistema possibilita-se a distribuição de imagens de dermatologia dentro e fora da 

Instituição de origem, obtidas por digitalização de imagem proveniente de câmaras específicas 

para Dermatologia.  

É, ainda, possível o recurso à vídeo-conferência para colaboração entre profissionais de saúde, 

quer no momento em que o paciente está presente, quer em momentos posteriores. 

 

- Telepsiquiatria e alcoologia (teleconsulta) 

 

Tem como objectivo a realização de sessões de vídeo-conferência, possibilitando a colaboração 

entre profissionais de saúde, quer no momento em que o paciente está presente, quer em 

momentos posteriores.  

 

- Sistema de Informação (CMIS) 

 

Este sistema tem como função disponibilizar uma plataforma para coordenar todas as 

actividades realizadas no âmbito da telemedicina, como sejam, o agendamento de actos 
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médicos e o acesso imediato aos relatórios clínicos. Este sistema é, portanto, responsável por 

gerir todos os arquivos de trabalho5.  

 

A informação produzida em todas as instituições é arquivada de forma centralizada no arquivo 

digital (PACS)6 do Hospital de Mirandela. 

 

O CMIS está integrado com os sistemas de gestão de doentes dos centros de saúde (SINUS) e 

dos hospitais (SONHO) envolvidos, permitindo uma troca de informação de natureza diversa, 

tais como, dados de identificação dos utentes, agendamento e execução dos actos médicos e 

registos de produtividade. Existe também uma integração com o Sistema de Apoio ao Médico 

(SAM), vertente hospitalar e vertente dos cuidados de saúde primários, permitindo ainda um 

complemento da informação de carácter mais clínico. 

 

O Integrador Web local permite criar um ambiente Web para a utilização dos diversos sistemas 

dentro de cada Instituição. 

 

Em paralelo, foi criado um integrador Web global que alarga algumas funcionalidades do 

projecto a instituições ou outras entidades fora da rede de Telemedicina, especialmente 

vocacionada para as especialidades assentes em imagens (Radiologia e Dermatologia). 

 

1.2. Organização e funcionamento do sistema  

 

Do ponto de vista da organização e do funcionamento da solução global adoptada importa destacar 

as seguintes fases: agendamento, execução e diagnóstico. 

 

- Agendamento 
 

O agendamento de actos de telemedicina é feito de forma sincronizada entre as Instituições 

intervenientes e pode ser feito em tempo real nessas mesmas Instituições. A agenda disponível 

para a entidade requisitante disponibiliza apenas as vagas comuns a ambas as Instituições para 

                                                 
5 O Arquivo de Trabalho de Imagem (ATI) e o Arquivo de Trabalho de Teleconsulta (ATTC), destinam-se, 
respectivamente, ao armazenamento das imagens de Radiologia e Dermatologia e das imagens de 
teleconsulta, produzidas num determinado período de tempo a definir.  
6 PACS consiste num repositório de imagens de radiologia, dermatologia ou outras para efeitos de arquivo e 
consulta 
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a especialidade requisitada. Após o agendamento confirmado, ambas as agendas locais são 

actualizadas com esta requisição. 

 

Em cada Instituição, os profissionais de saúde têm à sua disposição as listas de trabalho 

respectivas, actualizadas com base nos actos agendados, podendo esta ser consultada através do 

CMIS ou do Integrador Web. 

 

- Execução 

 

Na fase de execução dos Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (MCDT) ou das 

consultas médicas, recorre-se ao CMIS na pesquisa de antecedentes, na actualização e/ou no 

registo de dados clínicos relevantes, complementando as ferramentas disponibilizadas no 

sistema respectivo (telerradiologia, teledermatologia ou teleconsulta). 

 

Tal como no agendamento, a execução do acto médico é registada nas Instituições 

intervenientes, permitindo um registo de produtividade dos recursos envolvidos, humanos ou 

técnicos. 

 

- Diagnóstico 

 

Os diagnósticos podem ser executados em tempo real ou diferidamente. 

 

O primeiro caso aplica-se às sessões de teledermatologia ou teleconsulta em que há um médico 

generalista (Posto de consulta) junto do utente que está a ser observado e um médico 

especialista (Posto do consultor) num centro de diagnóstico. Estes dois médicos observam 

simultaneamente o utente e trocam informação entre si em tempo real. No final da consulta é 

emitido um relatório com o diagnóstico respectivo. 

 

Nos exames de telerradiologia e teledermatologia, os diagnósticos são elaborados de forma 

diferida. Realizado o exame, este é enviado para um centro de diagnóstico (Posto do Consultor) 

onde um médico especialista emitirá o relatório a remeter de forma automática para o médico 

requisitante.  
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O centro de diagnóstico pode estar localizado dentro ou fora da rede de interligação entre as 

Instituições, fazendo-se, neste último caso, o acesso às imagens através de um “arquivo 

externo”.   

 

Para além das funcionalidades descritas, este sistema possibilita obter dados estatísticos 

relativamente a todas as operações registadas no CMIS, nomeadamente número e duração 

de consultas por Instituição e/ou especialidade, patologias diagnosticadas, entre outros.  

 

3. Conclusão 

 

Do exposto se conclui que este Projecto encerra uma importante relevância económica, clínica e 

sanitária, sobretudo porque abrange uma zona geográfica carenciada, como é o distrito de 

Bragança. Estando, no entanto, em fase final de implementação, só a médio ou longo prazo 

estaremos em condições de avaliar os seus benefícios para a população. 

 

A experiência relatada neste artigo não pretende ser uma iniciativa fechada a esta área geográfica e 

a estas especialidades. É expectável que, futuramente, em função da evolução das necessidades e 

da crescente procura destes serviços, venham a ser mais os intervenientes e as funcionalidades. 

Aliás, sob o ponto de vista técnico o projecto foi concebido como um sistema aberto. 

 

No entanto, é sabido que a telemedicina, se depara com alguns constrangimentos, desde logo, a 

inexistência de um enquadramento legal que regule a sua prática. Acresce, ainda, a resistência por 

parte de alguns profissionais de saúde a novos processos organizativos e de trabalho com recurso ás 

TIC. Disto mesmo, nos demos conta, durante o processo de implementação, sobretudo no domínio 

da Psiquiatria, onde a experiência de utilização destas tecnologias é menor. 

 

Neste contexto, cabe mencionar que a prática da telemedicina vai muito além da instalação de 

equipamentos. Carece, simultaneamente, de uma reorganização dos serviços de saúde, da adesão e 

do envolvimento dos profissionais, muito especialmente, daqueles que funcionam como 

consultores, isto é, os especialistas hospitalares. 
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Nota do Editor: O artigo termina neste ponto  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nota do Editor: Para ilustrar a arquitectura da Solução da plataforma de Telemedicina aplicada no Projecto CALENO, 

inserimos a figura seguinte. Esta figura foi disponibilizada por José Correia de Sousa (First Solutions) numa apresentação 

que fez a este Grupo de Trabalho como elemento do mesmo Grupo.  
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Programa INTERREG III A 
Breve descrição do Projecto “Galiza e Minho através da Telemedicina – 
GAMITE” 
Texto enviado por Carlos Ribeiro  

Administração Regional de Saúde do Norte 

Ministério da Saúde 

 

 

Objectivo geral 

 

Este projecto preconiza a criação de uma rede de telemedicina na Euro-Região Galiza-Norte de 

Portugal (Distritos de Viana do Castelo e Braga) nas áreas de Radiologia, Dermatologia, 

Oftalmologia, Psiquiatria, Alcoologia, Obstetrícia, Cardiotocografia e Cardiologia7 que permitirá a 

rentabilização dos equipamentos e recursos humanos existentes, bem como melhorar a 

acessibilidade dos utentes aos serviços de saúde. 

 

Para além da constituição desta rede, pretende-se ainda, criar condições para o desenvolvimento de 

processos de cooperação entre as instituições de saúde dos dois países, designadamente, no 

fornecimento de serviços de saúde através da prática da telemedicina e desenvolvimento de acções 

de formação conjuntas. 

 

Área geográfica de intervenção no Norte de Portugal 

 

Centros de Saúde da SRS de Viana do Castelo Centros de Saúde da SRS de Braga 

 Caminha 
 V.N. Cerveira  
 Valença 
 Monção 
 Melgaço 
 Arcos de Valdevez 
 Ponte da Barca 
 Paredes de Coura 

 Terras de Bouro 
 Vila Verde 
 Vieira do Minho  

 

                                                 
7 Nesta fase será apenas criada a infra-estrutura base para a implementação dos sistemas de Obstetrícia, 
Cardiologia e Cardiotocografia.  
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Hospitais  

 
• Centro Hospitalar do Alto Minho, SA  

(Hosp. de Santa Luzia de Viana do Castelo; Hosp. do Conde de Bertiandos de Ponte de 

Lima) 

• Hospital de S. Marcos (Braga) 

• Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia 

(Apoio dado pelo Serviço de Cardiologia, no âmbito do projecto financiado pela 

Fundação Gulbenkian)  
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Objectivos Específicos 

 

Os objectivos específicos a atingir são a instalação de sistemas de: 

 

 Tele-Radiologia  

 

 Receptor de imagem nos Hospitais de Braga e Viana do Castelo. 

 Emissor de imagem nos Centros de Saúde de Arcos de Valdevez, Melgaço, 

Valença e Terras de Bouro. 

 

 Tele-Dermatologia  e Tele-Oftalmologia  

 

 Posto de consulta nos Centros de Saúde de Terras de Bouro, Vieira do Minho, 

Arcos de Valdevez, Melgaço, Monção, Valença, Caminha, Ponte da Barca, e Vila 

Nova de Cerveira. 

 Posto do consultor nos Serviços de Dermatologia e Oftalmologia dos Hospitais de 

Braga e Viana do Castelo. 

 

 Tele-psiquiatria e Alcoologia  

 

  Posto de consulta nos Centros de Saúde de Terras de Bouro, Vieira do Minho, 

Arcos de Valdevez, Melgaço, Monção, Valença, Caminha, Ponte da Barca, e Vila 

Nova de Cerveira. 

 Posto do consultor nos Hospitais de Braga e Viana do Castelo. 

 

 Obstetrícia, Cardiologia e Cardiotocografia 

 Criação da infra-estrutura base para a implementação de um sistema de Tele-

Obstetricia, Cardiotocografia e Cardiologia. 

 

Paralelamente a estes sistemas, foi também considerado para todas as instituições um sistema para 

a gestão de informação clínica e administrativa. 

 




