
 

Monitorização Sem Fios de Temperatura em 
Larga Escala para Hospitais e Lares a lidar 
com o COVID-19 
 

Com a Covid-19 a chegar a todo o mundo numa trajectória exponencial, 
infelizmente tornou-se óbvio que o sistema global de saúde não está preparado 
para esta pandemia. 

Centenas de hospitais temporários estão a ser construídos por todo o mundo 
para gerir o fluxo de cada vez mais pacientes. Mesmo quando existe uma cama 
de hospital para todos os que necessitam, os profissionais médicos têm falta de 
pessoal e lutam para dedicar a cada paciente a atenção de que precisam. 



Os sinais vitais dos pacientes precisam de ser monitorizados e simplesmente 
não há olhos suficientes para fazer isso. Devido à natureza contagiosa da 
doença, cada contacto que um profissional médico faz para medir a temperatura 
do paciente aumenta o risco de contrair Covid-19 e, consequentemente, reduz 
ainda mais o número de médicos disponíveis. 

 

 

É aqui que a SAF Tehnika pode ajudar pois estamos a expandir 

rapidamente o nosso ecossistema de sensores sem fios Aranet com um 

sensor para monitorizar a temperatura corporal dos pacientes. 



 

Um sistema de configuração consiste em uma estação base Aranet PRO e até 

100 sensores sem fios de temperatura corporal alimentados por baterias. Esses 

sensores podem enviar as suas medições para a estação base Aranet PRO a 

cada minuto. O histórico de dados pode ser visualizado para cada paciente 

individualmente, assim como os alertas podem ser configurados para informar a 

equipa médica sobre os casos mais agudos que requerem atenção imediata. 

Todas as funcionalidades estão disponíveis por meio de um aplicativo para 

smartphones e PCs fácil de usar. 

O novo sensor de temperatura corporal Aranet é calibrado de fábrica para a sua 

vida útil. Isso significa que estes sensores não precisam de ser recalibrados (um 

sensor médico regular deve ser calibrado uma vez por ano). 

 

Os principais benefícios do sistema Aranet inclui: 

• Instalação e operação simples e rápida – poupando tempo quando todos 

os minutos contam 

• Excepcionalmente longo alcance – permitindo cobrir grandes áreas do 

hospital até várias centenas de metros 

• Monitorização 24/7 – proporcionando um histórico detalhado e de fácil 

acesso da temperatura de cada paciente 

• Alarmes ajustáveis – permitindo que o pessoal médico possa dar 

prioridade aos pacientes que necessitam de cuidados imediatos 

• Redundância – a memória interna da unidade base PRO garante a 

recolha de dados contínua mesmo se a ligação á rede esteja em baixo 

• Combinação de dados – ao permitir a centralização de dados através da 

Aranet Cloud de todas as estações base, consegue ter uma visão global 

total no hospital 

• Não requer calibração – os sensores estão calibrados para toda a sua 

vida útil 
 

  



GUIA DE UTILIZAÇÃO DO TERMÓMETRO MÉDICO DA 

ARANET 

O sensor sem fios de temperatura do corpo humano da Aranet foi projetado para facilitar a 

monitorização precisa da temperatura de pessoas em hospitais, lares de idosos e quaisquer 

locais de trabalho gerais. A temperatura é um dos primeiros identificadores de uma pessoa com 

uma doença potencialmente contagiosa e ajuda a informar que o paciente deve ser isolado dos 

demais. A natureza sem fio da solução Aranet reduz o contacto desnecessário entre as pessoas, 

logo diminuindo substancialmente o risco de propagação da infecção. 

 

A solução consiste em dois componentes – sensores de temperatura sem fios com um 

transmissor e a estação base Aranet PRO que recolhe os dados de todos os sensores. O 

uso pretendido do sistema é o seguinte: 

1. Emparelhe os sensores com a estação base (consulte o Guia do Utilizador Aranet * página 

11) escolhendo 1 minuto para intervalo de transmissão. 

 

2. Distribua um sensor por pessoa. Certifique-se de desinfetar sempre os sensores quando o 

usar com pessoas diferentes. Por razões de segurança, recomendamos que seja associado 

um sensor de temperatura específico a uma pessoa para uso prolongado. Se isso não for 

possível, use álcool etílico 70% para desinfecção após ser usado por cada pessoa. 

 

3. Para medir a temperatura, cada pessoa deve: 

 

a. Coloque a ponta do termômetro no centro da axila. 

b. Segure o braço próximo ao corpo para que o termómetro permaneça no lugar. 

c. Espere pelo menos 5 minutos para que o termômetro faça a sua leitura - ele deve 

atingir o equilíbrio térmico com a pessoa. A leitura será transmitida automaticamente 

para a estação base. 

 

4. Todas as leituras de até 100 sensores serão recolhidas na estação base Aranet Pro. Estes 

dados podem ser facilmente acedidos a partir de qualquer dispositivo. Os alarmes 

automáticos podem ser configurados para serem recebidos via e-mail ou SMS quando a 

temperatura estiver muito alta ou muito baixa. Isso permite economizar tempo e concentrar 

esforços nos casos que precisam de atenção urgente (consulte o Guia do Utilizador Aranet 

* página 22 para saber como fazer isso). 

 

5. Repita o processo várias vezes ao dia ou sempre que necessário. 

 

 

 

Tentar medir a temperatura noutros locais que não a axila pode produzir 
resultados pouco precisos 

 
O paciente deve estar imóvel enquanto as medidas são feitas. 

 

Não faça medidas da temperatura corporal menos de 30 minutos após estar no 
exterior, ter feito exercício ou ter tomado banho. 

 

O termômetro médico Aranet é um dispositivo médico de Classe I de acordo com o 

Anexo VIII do Regulamento (UE) 2017/745 do Parlamento Europeu e do Conselho de 5 de 

Abril de 2017 em dispositivos médicos (MDR). 


