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PREFÁCIO

O valor da Telemedicina em São Tomé Príncipe
A área da saúde é uma das principais prioridades de atuação
da Cooperação Portuguesa, que tem, como objetivo geral, o
fortalecimento dos sistemas públicos de saúde dos nossos
países parceiros, enquanto elemento fundamental das suas
estratégias de desenvolvimento.

Este projeto contribuiu para que São Tomé e Príncipe ocupe,
de acordo com o PNUD, atualmente o 3.º lugar entre todos os
países da Africa Subsariana no que refere aos indicadores de
saúde, demonstrando a eficácia da estratégia adotada pelo
projeto Saúde para Todos.

O reforço no apoio ao setor da saúde, na área da cooperação
para o desenvolvimento, implica uma aposta crescente e
sustentada na utilização das tecnologias de informação e
comunicação no apoio aos diagnósticos e na orientação clínica
e terapêutica dos especialistas.

Com o apoio da Telemedicina, foi possível passar a acompanhar doentes em tempo real, apoiar decisões médicas e
preparar melhor a missões de especialistas que se deslocam
a São Tomé e Príncipe no âmbito do projeto Saúde para Todos.

A utilização deste tipo de tecnologias, na promoção da Telemedicina, tem sido uma das linhas de força do projeto Saúde
para Todos, que o Instituto Marquês de Valle Flôr, com o apoio
do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, tem vindo
a desenvolver em São Tomé e Príncipe desde 2005.
O projeto Saúde para Todos representa um dos grandes sucessos da atuação da Cooperação Portuguesa, cujas mais-valias
são amplamente reconhecidas, quer pelo Governo de São
Tomé e Príncipe, quer a nível internacional.

Este avanço tecnológico permitiu não só melhorar o apoio
médico prestado às populações, mas também otimizar a
utilização de recursos, e rentabilizar as missões de especialistas que se deslocam ao país, com impactos positivos nas
evacuações médicas.
Espero que o sucesso da Telemedicina em São Tomé e Príncipe
possa ser replicado noutros países, e propicie o desenvolvimento de novas ferramentas tecnologicas em prol do apoio
de mais projetos de cooperação para o desenvolvimento.

Francisco André
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros
e da Cooperação de Portugal
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INTRODUÇÃO

São Tomé e Príncipe – país com o qual temos uma estreita e
duradoura relação de parceria de mais de 30 anos – debate-se
com desafios em várias áreas, entre as quais a da saúde.
Solidários com as necessidades da população são-tomense
e reconhecendo a importância de investir no setor da saúde
em São Tomé e Príncipe, o IMVF, lado a lado com as autoridades nacionais, a Cooperação Portuguesa, a Direção Geral da
Saúde de Portugal e alguns atores privados, tem-se dedicado
a implementar o Programa Saúde para Todos, que, através
de uma estratégia progressiva, assenta a sua intervenção
integrada no apoio a uma rede de cuidados de saúde promocionais, primários, preventivos e especializados.
Após conseguir implementar uma boa resposta no âmbito
dos cuidados preventivos e primários no país, uma das carências sentidas no arquipélago continuou a ser a escassez de
médicos especialistas são-tomenses. Nasceu, assim, a ideia de
organizar missões médicas regulares de especialistas portugueses ao país que, de forma voluntária, contribuem a nível
assistencial junto dos doentes e numa vertente formativa e
de capacitação junto dos técnicos locais.
Em simultâneo, e de forma complementar às missões, a partir
de 2011 tornou-se realidade a realização de consultas e exames via telemedicina através da plataforma Medigraf entre
Portugal e São Tomé e Príncipe. Foi possível, assim, quebrar
as barreiras geográficas e temporais e aproximar profissionais
de saúde dos dois continentes. Para o sucesso desta iniciativa,
o IMVF contou com a expertise tecnológica da PT inovação,
atual Altice Labs, e da Universidade de Aveiro.

A telemedicina tem-se revelado um instrumento valioso
ao serviço da saúde em São Tomé e Príncipe, garantindo à
população a continuidade de acesso a cuidados de saúde de
qualidade, mediante o seguimento e a orientação de casos
clínicos mais complexos. Permitiu também a redução do
número de evacuações sanitárias e dos custos económicos
e sociais associados. A formação e o aconselhamento dos
profissionais de saúde são-tomenses, à distância, tornou-se
uma mais-valia significativa.
Foi uma trajetória crescente com a integração progressiva de
Raio-X, ecografia, ecocardiograma, mamografia, TAC, bem
como de exames de especialidades como a cardiologia, a
dermatologia, a oftalmologia, a otorrinolaringologia e, mais
recentemente, a gastroenterologia, soluções a manter e fazer
crescer num futuro próximo.
O espírito de inovação e o vanguardismo dos desenvolvimentos tecnológicos alcançados foram elementos-chave que
permitem que São Tomé e Príncipe disponha atualmente
de uma solução considerada exemplar, e que tem vindo a
contribuir, igualmente, para o desenvolvimento inclusivo e
sustentável do país.
Uma palavra de especial agradecimento a todos os parceiros
desta iniciativa, bem como a todos aqueles que sonharam
connosco e que ousaram contrariar aquilo que foi considerado como uma missão impossível. O espírito e os resultados
alcançados com este sistema de telemedicina implementado
entre Portugal e São Tomé e Príncipe mereceu, justamente
por isso, elevados reconhecimentos nacionais e internacionais
que tanto nos orgulham.

Paulo Freitas
Médico intensivista, Presidente do
Conselho de Administração do IMVF
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PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS
Mais de 30 anos ao serviço da população são-tomense

A Cooperação Portuguesa e os seus parceiros do Desenvolvimento implementam desde 1988, em São Tomé e Príncipe,
um amplo programa de reforço no setor da saúde.
Num país marcado pelo isolamento geográfico, pela dependência externa de recursos e por um enorme défice de profissionais de saúde, o Programa Saúde para Todos tem vindo
a contribuir de forma progressiva, ao longo de diversas fases
e em várias valências, para a crescente acessibilidade, equidade e eficácia na prestação de cuidados de saúde de qualidade em São Tomé e Príncipe, mediante a adoção de uma
estratégia integrada que progressivamente tem abrangido:
1. O apoio à rede de cuidados promocionais, preventivos
e primários através de um pacote de cuidados integrados,
disponibilizando assistência médica, medicamentos, meios
complementares de diagnóstico, equipamentos, materiais
e consumíveis médicos;
2. O combate às doenças transmissíveis como o VIH/SIDA,
a tuberculose e outras doenças endémicas;
3. Assistência nas especialidades médico-cirúrgicas através da realização de missões médicas de especialistas
portugueses (26 especialidades médicas, entre as quais:
Imagiologia, Cirurgia Pediátrica, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Dermatologia, Gastroenterologia, Urologia,
Ortopedia Pediátrica e de Adultos, Cardiologia, Cirurgia
Geral, Anatomia Patológica, Ginecologia e Obstetrícia, etc.);
4. O combate às doenças não transmissíveis, tais como
doenças oncológicas, respiratórias, endócrinas, entre outras.
5. A Telemedicina como ferramenta de apoio clínico
à distância;

6. A reabilitação de infraestruturas sanitárias e a criação
e equipamento de serviços de assistência especializada;
7. A aposta na formação dos profissionais de saúde são-tomenses, tanto in loco, como em especialidades médico-cirúrgicas e em áreas técnicas em Portugal.
Os esforços empreendidos – lado a lado com as autoridades
nacionais – permitiram a transição para um Sistema de
Saúde descentralizado que abrange, atualmente, a totalidade do território e da população nacionais.
Atualmente, os indicadores de saúde de São Tomé e
Príncipe figuram entre os melhores da Áf rica Subsariana, demonstrando a eficácia da estratégia adotada e o
impacto do Programa Saúde para Todos – que tem vindo a
ser amplamente reconhecido e premiado pela excelência
da sua intervenção.
Os importantes saltos qualitativos do Programa Saúde para
Todos têm sido possíveis com a conjugação do empenho de
várias entidades, com destaque para os principais financiadores: Cooperação Portuguesa através do Camões – Instituto
da Cooperação e da Língua, I.P. e a Direção Geral da Saúde
de Portugal;
Financiadores: Camões, Instituto da Cooperação e da Língua,
I.P.; DGS - Direção-geral de Saúde de Portugal
Parceiros institucionais: Ministério da Saúde de São Tomé
e Príncipe;
Implementação: AMVF - Associação Marquês de Valle Flôr e
IMVF - Instituto Marquês de Valle Flôr

7

TELEMEDICINA, INOVAÇÃO
AO SERVIÇO DA SAÚDE
Principais marcos na evolução da Telemedicina em São Tomé e Príncipe

Integração de exames como raio-x,
ecografia e ecocardiograma.

2011

2015

Inauguração da Telemedicina
1.ª consulta de telemedicina
entre Portugal e São Tomé e
Príncipe com a 1.ª geração da
plataforma Medigraf (circuito
via satélite, ponto a ponto),
ligando o Hospital Dr. Ayres
de Menezes, com a sala de
telemedicina na sede do IMVF.

Inauguração do TELEYE na
plataforma da telemedicina
(especialidade de oftalmologia).
O TELEYE é uma solução
pioneira que integra um
conjunto de 6 equipamentos
para a realização de exames
oftalmológicos completos à
distância, em tempo real e
em diferido: uma Lâmpada
de Fenda, um Retinógrafo,
um Auto-Refractómetro/
Keratómetro, um Tonómetro e
uma Câmara de Alta-Definição.

FEVEREIRO

MARÇO

2010
OUTUBRO

Aquisição de novos
equipamentos e
digitalização do
setor de Imagiologia
do Hospital Dr. Ayres
de Menezes
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Desde a 1.ª consulta
de telemedicina que
a plataforma Medigraf
conheceu uma evolução
tecnológica significativa,
tornando-se mais eficiente
e colocando Portugal
na vanguarda das
Tecnologias de Informação
e Comunicação ao serviço
da saúde.

2013
JUNHO

Lançamento da 2.ª geração
da plataforma Medigraf
(circuito via rede sem fios,
2MB de largura de banda),
multiponto, ambiente
web, ficheiro clínico, com
integração de equipamento
médico com imagem
DICOM – Digital Imaging and
Communications in Medicine).

As imagens dos olhos do
paciente, obtidas através
de diferentes exames
oftalmológicos, têm a qualidade,
a acuidade e o rigor exigidos
para a obtenção de um
diagnóstico clínico seguro, à
distância. Instalada em São
Tomé e Príncipe - país onde,
na altura, não existia médico
oftalmologista - o TELEYE
permite uma avaliação da saúde
visual em tempo real.
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Como resposta aos desafios no acesso a cuidados de saúde
especializados em São Tomé e Príncipe, o espírito de solidariedade e cooperação de entidades nacionais e internacionais
levou à criação de uma ferramenta tecnológica valiosa e inovadora para o país – a Telemedicina.
O desenvolvimento da plataforma de telemedicina – operacional desde março de 2011 – permitiu quebrar as barreiras do
tempo e espaço na prestação de cuidados de saúde, transformando o panorama da cooperação em saúde entre Portugal
e São Tomé e Príncipe.

As consultas de telemedicina entre os dois países permitem
o seguimento e a orientação de casos clínicos mais complexos e, paralelamente, a formação e o aconselhamento à
distância dos profissionais de saúde são-tomenses, minimizando a ausência de recursos humanos especializados em São
Tomé e Príncipe. Esta tecnologia veio permitir a observação
médica a milhares de quilómetros de distância com a mesma
qualidade de uma observação presencial.

Inauguração da TeleGastro
(especialidade de Gastroenterologia)

Inauguração
da TeleDermatologia.

2021
JUNHO

2016
JUNHO

Expansão da
especialidade de
Imagiologia com a
integração dos exames:
TAC, mamografia e
ecografia mamária.

2016

Torna possível o rastreio
(através da realização
de exames invasivos,
como endoscopias e
colonoscopias), a prevenção
e o tratamento de várias
patologias ao nível do
esófago, estomago,
duodeno e anorretal,
oferecendo possibilidade
de diagnósticos e
orientação terapêutica,
em tempo real.

NOVEMBRO

Inauguração da TeleORL
(especialidade de
Otorrinolaringologia)
permitindo a realização
de consultas e exames
da especialidade como
laringoscopias, otoscopias,
faringoscopias, etc.

DESAFIOS PARA
O FUTURO…
Telecirurgia;
Telementoria/ Formação;
Cirurgia robótica
telecomandada.

Inauguração do novo
Serviço de Imagiologia e
Telemedicina no Hospital
Dr. Ayres de Menezes.
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•

Acompanhamento mais regular dos casos
clínicos à distância, promovendo o acesso
dos doentes são-tomenses a diversas especialidades médicas, às quais não têm acesso
por inexistência de vários especialistas locais,
permitindo um diagnóstico atempado e uma
melhor orientação terapêutica.

•

Melhoria da eficácia e eficiência das missões
médicas no terreno, através do contacto prévio
com o doente para uma melhor triagem para
cada especialidade e de um planeamento das
consultas e intervenções cirúrgicas;

•

Aumento da eficácia e segurança dos cuidados de saúde in loco, bem como uma redução
de custos, através da melhoria do diagnóstico e plano terapêutico, evitando, em muitos
casos, a necessidade de evacuação sanitária;

•

Reforço da formação contínua dos profissionais de saúde são-tomenses, através de uma
abordagem focada em casos específicos;

•

Fortalecimento da cooperação, do desenvolvimento e da inovação no âmbito da lusofonia,
com recurso a soluções e a profissionais no
seio do espaço lusófono.

EM RESUMO

A importância e as mais-valias
da telemedicina na prestação
de cuidados de saúde em São
Tomé e Príncipe:

O sistema de telemedicina
assume-se como uma ferramenta essencial à sustentabilidade da prestação de cuidados
de saúde especializados em
São Tomé e Príncipe.
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EM NÚMEROS
+de

90.000

Exames e arquivos clínicos introduzidos na plataforma de telemedicina Medigraf, estando os
mesmos disponíveis para consulta
à distância (pelos médicos especialistas portugueses)

+de

5.800
Sessões clínicas via
telemedicina

5

ESPECIALIDADES
MÉDICAS

PRÉMIOS
E DISTINÇÕES
A plataforma Medigraf distinguida na
Categoria Changing Lives da AfricaCom
e Broadband Infovision Awards 2013
A plataforma Medigraf utilizada na realização de consultas de telemedicina entre
Portugal e São Tomé e Príncipe foi galardoada no final de 2013 com dois prémios
na categoria Changing Lives.

Integradas na plataforma de
telemedicina Medigraf: Imagiologia, Dermatologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia e
Gastroenterologia

Os prémios AfricaCom 2013, que celebram os melhores feitos da indústria
no continente africano e os Broadband
Infovision, considerados dos mais prestigiados no reconhecimento da excelência em banda larga no mercado,
reconheceram a Medigraf como uma
iniciativa com um impacto significativo
nas telecomunicações af ricanas e na
comunidade, contribuindo para o seu
desenvolvimento económico e social.
A Medigraf, desenvolvida em parceria
com a PT Inovação, atual Altice Labs,
destaca-se enquanto aplicação com
capacidade para melhorar as condições de vida das populações, no que
diz respeito aos seus bens mais preciosos: a saúde e o bem-estar.
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“A radiologia que existia no Hospital Dr. Ayres de Menezes em 2009 era a que
existia nos hospitais no início do século XX, mas com piores condições técnicas.”
“O futuro da saúde em São Tomé e Príncipe dependia da evolução em termos de
meios complementares de diagnóstico na área da imagiologia.”

Ahmed Zaky
Médico, medicina tropical e saúde pública, Administrador Executivo do IMVF

“Em março de 2010 foi a primeira missão para se fazer o
levantamento dos equipamentos que havia. Os técnicos
recusavam-se a trabalhar sem câmara escura. Havia uma
técnica que fugia de mim e, no final da semana, quando viu
tudo montado e os colegas a trabalharem disse-me que se
os colegas conseguiam ela também conseguia.”
“A telemedicina foi o aproveitar do desenvolvimento da tecnologia para aplicar no âmbito da saúde local e da saúde
à distância e do desenvolvimento da qualidade dos serviços
que podemos prestar nesta forma de diagnóstico e de orientação terapêutica.”
Celeste Alves
Médica radiologista, Fundação Champalimaud

“O que mais me motiva no Saúde para Todos é a possibilidade
de trabalhar com uma equipa de vários tipos de profissionais, muito dedicada, que cumpre os seus objetivos parciais
e tem conseguido, em termos globais, diminuir de forma
significativa a prevalência da cegueira e da baixa acuidade
visual em São Tomé e Príncipe para valores abaixo dos 48%
relativamente ao início do Programa em 2010”.
Luís Dias Pereira
Médico oftalmologista
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NA PRIMEIRA PESSOA

“Com a chegada de novos equipamentos ao serviço de
imagiologia, adquire-se mais experiência e melhores condições de serviço, e também com a vinda de técnicos e
especialistas.”
Anicolette da Mata
Técnica radiologista, Hospital Dr. Ayres de Menezes

“A telemedicina facilita bastante porque podemos ter contacto com os outros colegas e podemos trocar informações
e ideias e evitar muitas vezes as deslocações para fora de
São Tomé e Príncipe.”
Grimalde Trindade
Médica oftalmologista, Hospital Dr. Ayres de Menezes
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“A telemedicina é uma grande vantagem porque permite
a formação à distância para os médicos que estão lá [em
São Tomé] e, sendo eu professora de medicina na parte de
otorrino da Universidade Nova de Lisboa, e estando os alunos de otorrino na CUF Tejo, é o momento em que costumo
aproveitar para fazer com eles as consultas de telemedicina;
é o momento em que eles conseguem ver o doente. É uma
consulta online, em que através dos dados, da história clínica
e da observação que o colega de lá faz, é uma mais-valia
também para quem está deste lado em formação. Portanto,
é uma dupla formação em termos de formação médica.”
Cristina Caroça
Médica otorrinolaringologista, Hospital CUF Tejo

“O que mais me motiva neste projeto é poder contribuir para
o crescer de uma área médica que tanto me entusiasma e
ver que cada projeto que idealizamos e que cada passo que
damos permite uma melhoria dos cuidados de saúde em
São Tomé e Príncipe.”
Sara Campos
Médica gastroenterologista, Fundação Champalimaud
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“O Saúde para Todos é um projeto que tem trazido uma
nova dinâmica para o povo de São Tomé e Príncipe, pois com
todas as especialidades que tem trazido tem diminuído o
número de casos que temos tido e o número de evacuações
em várias patologias.”
Isaulina Barreto
Médica clínica geral, Hospital Dr. Ayres de Menezes

“O Saúde para Todos ofereceu-me a oportunidade de realizar
o meu maior sonho que é ser gastroenterologista e trabalhar
em São Tomé e Príncipe. Este projeto proporciona-nos a
oportunidade de interagir com médicos portugueses especialistas, altamente qualificados, para que melhor possamos
servir a população a nível nacional.”
Lagchar Barreto
Médica gastroenterologista, Hospital Dr. Ayres de Menezes
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“O Saúde para Todos é a possibilidade de ajudar pessoas na
minha especialidade em zonas e em geografias onde não há
alternativa. É a possibilidade de ajudar os que de mais ajuda
precisam. E é a possibilidade de colaborar num projeto que
se percebe que melhora os níveis de saúde de todo um país.
É algo extraordinário. De modo que o Saúde para Todos é
uma das páginas mais relevantes da minha vida profissional
que já vai longa.”
Miguel Peres Correia
Médico dermatologista, anterior presidente da Sociedade
Portuguesa de Dermatologia de Venereologia

“O Saúde para Todos é solidariedade, é inconformismo com
as desigualdades - neste caso no acesso à saúde -, e é um
Programa estruturado, desenhado para combater e esbater
essas desigualdades.”
José Loureiro
Médico cardiologista, Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca
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“Fico bastante satisfeito com este projeto, em primeiro lugar
por se tratar de especialistas portugueses, de expressão portuguesa, o que facilita a comunicação e a aprendizagem, e,
em segundo lugar, pelo tempo recorde com que as nossas
dúvidas são ultrapassadas.”
Alberto Santos
Médico clínico geral, Hospital Dr. Ayres de Menezes

“A telemedicina é uma ferramenta muito útil que nos permite
encurtar a distância entre São Tomé e Príncipe e Portugal e
ter um melhor acompanhamento para poder tomar decisões
difíceis e encaminhar os doentes. Para além da vertente de
ajuda na tomada de decisões, temos uma vertente educacional que me permite tomar decisões mesmo estando sozinha.
É uma experiência muito enriquecedora.”
Myriam Cassandra
Médica cardiologista, Hospital Dr. Ayres de Menezes
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“Doía-me muito o seio. Naquela altura ainda não se faziam mamografias nem
ecografias mamárias em São Tomé e Príncipe. Quando começaram, comecei a
entrar nessa rotina e a fazer o seguimento. Antes não existia telemedicina, nem
mamógrafos, nem ecógrafos, nem nenhum espaço para esses exames, então
vivia preocupada em fazer o meu autoexame em casa para avaliar se tinha
algum gânglio, mas interrogava-me porque é que o meu seio me doía tanto.”
Suzete de Carvalho
Utente do Hospital Dr. Ayres de Menezes (Imagiologia), técnica de
laboratório (banco de sangue), residente na cidade de São Tomé

“Fiz várias consultas médicas nos últimos dois anos. Mas só em fevereiro de 2021
é que fui operado às cataratas, nas duas vistas. Estou-me a sentir novamente
normal. Antes da operação não conseguia ver nem letras nem pessoas. Só
reconhecia as pessoas pela voz.”
Jorge Ferreira do Sacramento
Utente do Hospital Dr. Ayres de Menezes (Oftalmologia) Reformado,
técnico estatístico, residente em Piedade/Trindade

“Fazer consultas com Portugal é uma boa iniciativa. Da primeira vez foi estranho, nunca tinha visto isso. Vejo que o país está mesmo a desenvolver na
tecnologia, a ir no bom caminho.”
Kley Afonso
Utente do Hospital Dr. Ayres de Menezes (Oftalmologia) Canalizador,
residente em Pantufo

“Fiz consulta com o Dr. Luís. Como é que chama? Telemedicina. O Dr. Luís
fez-me a consulta e disse-me que tinha de ser operado. Então, quando o Dr.
Luís veio a São Tomé, fui ter com ele. Grande sorte! Estou a ver com a ajuda de
Deus e com a ajuda do Dr. Luís”.
Francisco P. Diogo
Utente do Hospital Dr. Ayres de Menezes (Oftalmologia) Reformado da
Administração Pública, residente em Praia Melão

“Procurava um doutor de pele, que entendesse de doenças de pele. Fui ao Hospital Central para me inteirar, para saber se existia ou não, e mostraram-me
um posto de trabalho com médicos para ver essa questão.”
Francisco Augusto
Utente do Hospital Dr. Ayres de Menezes (Dermatologia) Agricultor e pastor da
Igreja, residente em Saudade
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O MUNDO DIGITAL AO SERVIÇO DA SAÚDE - O CASO PRÁTICO DA TELEMEDICINA EM SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

“O Programa Saúde para Todos é um excelente exemplo da colaboração de
esforços em busca da maior eficácia e do maior impacto na saúde. Com o
esforço, o empenho e a dedicação de todos os envolvidos tem sido possível
melhorar a acessibilidade, a equidade e a qualidade dos serviços de saúde prestados em São Tomé e Príncipe. A magnitude deste projeto que hoje cobre todo o
território está expressa nos indicadores do arquipélago, que figura atualmente
entre os melhores da Africa Subsaariana. Se houve algo que esta pandemia
(covid-19) nos ensinou é que a resposta aos desafios globais com os quais somos
confrontados exige solidariedade e cooperação internacional.”
António Sales
Secretário de Estado Adjunto e da Saúde de Portugal

“O programa Saúde para Todos continua a ser emblemático nas relações de
cooperação entre Portugal e São Tomé e Príncipe. A parceria entre o Camões, I.P.,
o Ministério da Saúde de Portugal, o Ministério da Saúde de São Tomé e Príncipe
e o IMVF é um dos mais importantes programas da Cooperação Portuguesa.”
António Costa
Primeiro-Ministro de Portugal

O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, aquando da visita ao Hospital Dr. Ayres
de Menezes em São Tomé, a 20 de fevereiro de 2018, manifestou-se “muitíssimo
impressionado” com o projeto Saúde para Todos, e sublinhou “o mérito” das
instituições portuguesas que participam no projeto no âmbito das missões
médicas e das consultas de telemedicina que se realizam entre São Tomé e
Príncipe e Portugal.
Marcelo Rebelo de Sousa
Presidente da República de Portugal
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Através da telemedicina é possível ultrapassar
as barreiras de tempo e espaço e transformar a
paisagem de cooperação em saúde em todos
os países de língua oficial portuguesa.

