
A Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) é uma doença respiratória crónica que se 
assume cada vez mais como uma doença multissistémica em que as comorbilidades 
assumem um papel de relevo, traduzindo-se numa morbilidade e mortalidade crescente, só 
ultrapassada pelas doenças cardiovasculares. 
As agudizações, maioritariamente de causa infecciosa e mais frequentes no estado 
avançado da doença, contribuem para o aumento do número de episódios de urgência e de 
internamentos hospitalares com enormes custos sociais e económicos, reflectindo-se 
negativamente na qualidade de vida do doente e família envolvente. 
Numa estratégia para diminuir os agravamentos da situação clinica e assim evitando a 
recorrência aos Cuidados de Saúde, a Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM, EPE), 
participa desde outubro de 2014 num Projeto-piloto de Telemonitorização, financiado pela 
Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), que envolve 15 doentes com DPOC 
instável (pelo menos 2 agudizações / ano). 
A Telemonitorização, utilizando tecnologias de medição de parâmetros vitais dos doentes 

no domicílio, pode permitir uma intervenção precoce adiando o mais possível o 

agravamento da situação clinica.  

Na ULSAM, EPE o Projeto é liderado pelo Dr Rui Nêveda, director de Serviço de Pneumologia, 

estando também envolvidos os enfermeiros da Unidade de Cuidados Intensivos sob a 

coordenação do Enfº João Silva, estando a parte técnica a cargo da Empresa que forneceu a 

plataforma tecnológica de monitorização e os equipamentos sensores a utilizar em casa do 

doente. 

A responsabilidade de acompanhamento dos doentes divide-se em acompanhamento 

clinico, pelos enfermeiros e médico, e acompanhamento técnico pela empresa que fornece 

o serviço, que após o período de formação e identificação dos valores basais dos doentes, 

criou alertas para cada doente individualmente, possibilitando uma intervenção em tempo 

real sobre cada um deles. Para além da segurança sentida pelos doentes, também a auto-

consciencialização do doente relativamente à própria doença tem contribuído para os 

resultados obtidos.  

O balanço é extremamente positivo traduzindo-se ao fim de 12 meses numa redução de 

idas ao Serviço de Urgência de cerca de 60% e numa redução dos internamentos superior a 

70%.  

A intervenção médica tem sido menor do que o previsto, tendo a equipa de enfermagem 

resolvido a maior parte das intervenções necessárias. 

Também o grau de satisfação dos doentes e famílias tem sido bastante positivo 

considerando que o projecto tem ajudado a liderar melhor com os sintomas e a 

compreender a doença com grandes benefícios para a família. 

        
                                        

 

 


